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 תכנית:ה מטרת .2

להסמכת הועדה המקומית לפי תיקון   תכנית מתאר כוללנית סטטוטורית כתנאי בסיסי  .2.1
101 . 

 קיימא.-הבטחת איכות חיים וסביבה של האוכלוסייה, בראייה עתידית של פיתוח בר .2.2
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 מרחביתפריסה   - ' א  פרק 

 ההיסטורי .1

מ"עמק לוד"  2018בשנת  נתה את שמהישו 1952שנת אזורית הוקמה בהמועצה ה .1.1

 .ל"שדות דן" 

עשרה יישובים חדשים, ולאחר ביטול מושב תוחלת וסיפוח  תחילה  תחום המועצה נכללו  ב .1.2

 שטחיו לכפר חב"ד נותרו תשעה.

(, אחריהם  1949היישובים הראשונים שהוקמו היו משמר השבעה, צפריה וכפר חב"ד ) .1.3

 (.  1954( וניר צבי )1953גנות )  (,1950הוקמו זיתן, חמד, יגל ואחיעזר )

 ים פיזים מאפייני .2

 מחוז מרכז.מרחב התכנון של המועצה שוכנת בתחום  .2.1

 . שטח המועצה מישורי וכולל שטח פתוח נרחב שבעיקרו חקלאי .2.2

מסילת ידי כבישים ארציים ואזוריים,  מוקף ונחצה עלהמועצה  המרחב המוניצפלי של .2.3

 . ב(ותשתיות ארציות )חשמל, מים, וכיו"  רכבת

 המועצהגיאוגרפיים של גבולות  .3

 המלווה גם את הגבול עם חולון, מ"מ אזּור ושטח גלילי פארק שרון.  4במערב: כביש  .3.1

 ת דגן וגובל עם ראשל"צ ומ"מ באר יעקב.מלווה את הגבול עם מ"מ בי 44בדרום: כביש  .3.2

 במזרח: הגבול עם לוד, רמלה ומ"א חבל מודיעין.  .3.3

ה, ובהמשך הגבול המלווה גם את הגבול עם אור יהודבצפון: נחל איילון בחלק המערבי  .3.4

 ושטח גלילי נתב"ג. 1עם כביש 

 יישובית מערכת .4

 )כפר חב"ד(. עירוני מיוחד מושבים ואחד ישוב  8ישובים. מתוכם  9המועצה כוללת  .4.1

המשתייך לתנועת הפועל המזרחי, וממוקם במרכז דתי  מושבהינו ( 1950אחיעזר ) .4.2

 . 1המועצה וסמוך לכביש 

אך רוב תושבי המקום המשתייך לתנועת האיחוד החקלאי, חילוני ( מושב 1953ת )גנו .4.3

 . 4לצד כביש מתפרנסים מעבודות מחוץ לישוב. ממוקם בצפון המועצה 

המשתייך לתנועת המושבים, וממוקם במזרח המועצה  דתי מסורתי ( מושב1950זיתן ) .4.4

 ולעיר לוד. 40בסמוך לכביש 

שתייך לתנועת הפועל המזרחי, וממוקם במערב מהדתי ציוני ( מושב 1950חמ"ד ) .4.5

 ולעיר אור יהודה.  412המועצה בסמוך לכביש 

המשתייך לתנועת ם הכולל אוכלוסייה מעורבת של חילונים ודתיי ( מושב 1950יגל ) .4.6

 המושבים, וממוקם במרכז המועצה וסמוך לנתב"ג.
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כבישים ב  וקף מובמערב המועצה  בעל אופי חילוני. ממוקם    ( מושב1949משמר השבעה ) .4.7

 בסמוך למועצות המקומיות אזור ובית דגן. ו  , 412-ו 44, 4, 1

ם בדרום  המשתייך לתנועת האיחוד החקלאי, ממוקציוני חילוני ( מושב 1954ניר צבי ) .4.8

 והעיר לוד.  44המועצה ובין כביש 

ממוקם במרכז המועצה  ,המשתייך לתנועת האיחוד החקלאידתי ( מושב 1949צפריה ) .4.9

 לנתב"ג. 1ובין כביש 

היישוב הגדול במועצה. הוקם בראשיתו כיישוב חקלאי. כיום משמש ( 1949כפר חב"ד ) .4.10

חסידי ורבים מתושביו הם חסידי חב"ד. -בעל אורח חיים תורני ,כמרכז חב"ד בישראל

 ובסמוך למועצה מקומית בית דגן.  44-ו 1ממוקם במרכז המועצה בין הכבישים 

 : ישובים גובלים פריסת ים והישוב משבצותגבולות המועצה ולהלן מפת  .4.11
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 נוספים בתחום המועצה: מוקדים .5

 ממוקמת  ולהכשרת עובדי הוראה, מרכז להשתלמות.מכללה לחינוך    -מכללת בית רבקה   .5.1

 בתחום המשבצת של כפר חב"ד.לנתב"ג ו 1בין כביש 

 (.44)סמוך לכביש  א"ת ולוגיסטיקה –ן צריפין  ותעשי .5.2

 .(44)סמוך לכביש  מחנה צבא גדעונים .5.3

, מקודמת תכנית להסדרתו אך כנראה יגרע  סמוך לניר צביה יישוב לא מוכר -דהמש  .5.4

 .ללוד סופחהמועצה וימשטח 

 פולש הצמוד לתעשיון צריפין.  –אבו ליבדא  .5.5

 . 432סמוך לצפריה ולכביש  - חווה חקלאית נטושה .5.6

 נוספים בתחום המועצה:המוקדים הפריסת להלן מפת  .5.7

 

 גובלות רשויות  .6

גובלת במערב, כשהיא מפנה למועצה את שטחי "הקריה החקלאית בית דגן"   :ןראשון לציו .6.1

שוכן בין השאר משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו"מרכז וולקני" )מינהל המחקר   השבתחומ

 (.החקלאי

בעקבות הקמת שכונת .  עצה שטחי מגורים ותעשייהו: גובלת במזרח, כשהיא מפנה למלוד .6.2

שטח  של המושב ניר צבי.  חקלאיים יםטחבמסגרת הותמ"ל בש המקודמתמגורים 

 יעבור לתחום המוניציפלי של לוד. החדשה השכונה 
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 מזרח כשהיא מפנה למועצה אזורי מגורים. -: גובלת בדרוםרמלה .6.3

: גובלת בצפון, כשהיא מפנה למועצה אזורי מגורים ותעסוקה. בשטח פתוח  אור יהודה .6.4

שכונות מגורים ואזור מסחר  הקמתל מקודמת תכנית ,בתחום אור יהודה הפונה למועצה

 ותעסוקה חדש.

בקטע זעיר המפנה את אזור התעשייה של חולון, כשמחלף השבעה   מערבב: גובלת  חולון .6.5

 חוצץ בין הרשויות. 

לשון אל תוך שטח המועצה בין משמר  בצורת: גובלת במערב מועצה מקומית בית דגן .6.6

 השבעה וכפר חב"ד כשהיא מפנה שטחי מגורים ותעסוקה.

חוצץ בין הרשויות. מפנה  44מערב כשכביש -: גובלת בדרוםמית באר יעקבמקו ועצהמ .6.7

 תשטחי פתוחים, שטחי תעסוקה, מחנה צבאי צריפין ומרכז רפואי אסף הרופא. 

  40מערב כשהיא מפנה למועצה אזורי מגורים וכביש -: גובלת בצפוןמועצה מקומית אזור .6.8

 חוצץ בין הרשויות. 

ת במזרח כשהיא מפנה למועצה שטחים חקלאיים ובל: גןמועצה אזורית חבל מודיעי .6.9

 ומחלף לוד חוצץ בין הרשויות.

 שטח גלילי .6.10

שטחים  ו: גובל בצפון כשהוא מפנה את אזור הלוגיסטיקה, הטרמינל, נתב"ג .6.10.1

המטיל מגבלות בנייה ויוצר מפגעים סביבתיים   פתוחים לרבות מסלול טיסה

דש שיחבר את נתב"ג עם  מקודמת תכנית לכביש גישה ח . אוויר(זיהום )רעש ו

 בשטחים פתוחים בתחום המועצה.  1כביש 

  , ם פתוחיםעצה שטחיומערב כשהוא מפנה למ-גובל בצפון :פארק אריאל שרון .6.10.2

צצים בין  וגנות חמחלף ו 40כביש  ומרכז המבקרים. את פארק המחזור

 הרשויות.

 מוקדים אזוריים במרחב הסובב .7

שטח המועצה ומהווה  טיל מגבלות בנייה על : נמל תעופה לאומי המנמל תעופה בן גוריון  .7.1

מפגע סביבתי. לצדו עורף לוגיסטי המהווה מוקד תעסוקה משמעותי. שוכן מצפון למועצה,  

 ומרכז המועצה.משפיע על שטחיה ובמיוחד על היישובים שבמערב 

המשרת בעיקר את דרום   מיטות 869עם : מרכז רפואי מרכז רפואי אסף הרופא .7.2

 המטרופולין. 

 ותעסוקה תעשייהאזורי  .7.3

: מרכז תעסוקה ולוגיסטיקה בתחומי מ"א חבל מודיעין הכולל גם  רפורט סיטייאי .7.3.1

 בהקמה., מרכז אירועים וכנסים ובית מלון  מועצתי  מרכז מסחרי, אולם מופעים 

: אזור תעסוקה ותעשייה הכולל גם את המרכז התפעולי של אזור תעשייה לוד .7.3.2

 רכבת ישראל.
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ד בעיקר כאזור מסחר ותעסוקה ושוכן מצפון  תפק: מאזור תעשייה אור יהודה .7.3.3

 למועצה.

: אזור תעשייה, תעסוקה ומסחר המשרת את יישובי אזור תעשייה חולון .7.3.4

 הסביבה ושוכן ממערב למועצה.

: אזור תעשייה, תעסוקה ומסחר המשרת את יישובי תעשייה ראשון לציוןאזור  .7.3.5

 הסביבה ושוכן מדרום למועצה.

של שטחים פתוחים ומבני משרדים המשרתים    זור: אהקריה החקלאית בית דגן  .7.3.6

את משרד החקלאות, מכון וולקני ועוד. בתחום ראשון לציון הגובל בשטח 

 המועצה.

  44צה מקומית באר יעקב, בסמוך לכביש : ממוקם בתחום מועהשוק הסיטונאי .7.3.7

 . )תעשיון צריפין( ולאזור התעשייה צריפין

 מחנות צה"ל .7.4

ם לטובת שטחי מגורים משטחו מפונה בשלבי: מחנה צבאי שחלק  מחנה צריפין .7.4.1

 חדשים של באר יעקב וראשון לציון. 

: מחנה צבאי המצוי בשלבי הקמה עם זכויות בנייה  מחנה בן עמי )בית נבאללה( .7.4.2

 מיליון מ"ר, ממזרח למועצה ובתחום מועצה אזורית חבל מודיעין.  1.2-ל

מגורים, מצפון  מחנה צבאי המצוי בשלבי פינוי לטובת שטחי    :מחנה תל השומר .7.4.3

 לשטח המועצה.

דו מרכז מבקרים ארצי  יולצ של מטרופולין גוש דן : אזור פינוי פסולת פארק מחזור חירייה .7.5

 המושבים גנות וחמד. ומול  4הסמוכים לכביש 

 :הסובב במרחב קיימיםה פריסת מוקדי משיכהת להלן מפ .7.6

 

 



 אדריכלים  - פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112י ברק בנ 7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:   03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 10 שלב מצב קיים  – שדות דן תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית 

 

 

 

  



 אדריכלים  - פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112י ברק בנ 7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:   03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 11 שלב מצב קיים  – שדות דן תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית 

 לחצי פיתוח מהסביבה .8

 בנייה .8.1

לטובת   איים פתוחים במזרח שטח המועצהגרע שטחים חקל  1087אישור תמל/ .8.1.1

 בנייה למגורים ותעסוקה לעיר לוד. 

 גריעת שטחים חקלאיים בצפון חמד לטובת מגורים ותעסוקה לעיר אור יהודה.  .8.1.2

 מהמשך סיפוח שטחים פתוחים ללוד בקרבת ניר צבי וזיתן. חשש  .8.1.3

השבת שטחים חקלאיים לטובת פיתוח עירוני צמוד )חמד, זיתן, ניר צבי,  .8.1.4

 .עזר(אחי

 הרחבת שטח מ"מ בית דגן על חשבון שטח המועצה.  .8.1.5

 ארציות תשתיות  .8.2

 חום: גריעת שטח ממושב ניר צבי ושינויים במערך התנועה בת200כביש  .8.2.1

 המושב )כביש גישה לבית הקברות(.

 / מחלף שפירים: הרחבה על חשבון שטחי נחלות במשמר השבעה. 1כביש  .8.2.2

 .: פגיעה בנגישות למושבי האזור46כביש  .8.2.3

 :  44יש בכ .8.2.4

 ,  שינויים בנגישות לניר צבי, הקמת מחלפון חדש בא"ת צריפין .8.2.4.1

 ביטול כניסה למשמר השבעה. .8.2.4.2

 . שפירים, בית דגן: הרחבת מחלפים .8.2.5

 .המתוכנן שפיריםמחלף ב " חנה וסע" חניון  :תשתיות נלוות הקמת .8.2.6

 נתב"ג .8.3

 כניסה חדשה ממערב החוצה שטחים חקלאיים מצפון לכפר חב"ד.הקמת  .8.3.1
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 יציפלי תחום מונ  - ' ב  פרק 

 חלוקה מוניציפלית פנימית של שטח המועצה .1

 .שטחי משבצת של היישובים .1.1

 . שטח מועצתי .1.2

 .שטח חקלאי פתוח, ברובו בבעלות פרטית .1.3

 . תעשיה צריפין אזור  .1.4

 .מחנה צבא "גדעונים" / משהב"ט .1.5

 .מתחם לא מוסדר עם אוריינטציה משפחתית/חמולתית ללוד -דהמש  .1.6
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 שכנות כדלקמן:עם גבולות רשויות  תואמים  ל שאינםנמצאו קטעי גבולאורך גבול המועצה  .2

 אזור  קומיתמועצה מ .1.1

 אור יהודה עיריית  .1.2

 לוד עיריית  .1.3
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 :שבהם נמצא כי אין התאמה עם גבול רשויות סמוכות האזוריםפירוט הגדלה ולהלן  .3

 משמר השבעה ואזור:מושב  .1.4

 

 חמד ואור יהודה מערב:מושב  .1.5

 

 חמד ואור יהודה מזרח:מושב  .1.6
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 זיתן ולוד: מושב  .1.7

 

 ניר צבי ולוד: מושב  .1.8
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 סטטוטוריקה   - ' ג פרק 

 מתאר ארציות )תמ"אות( תכניות .1

סקר מצב מסגרת תחום המועצה ניתן לקרוא באות החלות על "התייחסות למכלול התמ .1.1

 . הסביבה בפרקם יקי

 פרק זה בא להרחיב את הנאמר לעיל בתחום המגורים, תעסוקה, חקלאות וציבורי. .1.2

 ר וח ושימובניה, פית – 1/35מ"א ת .2

 . 2005התכנית אושרה ע"י הממשלה בנובמבר  .2.1

לעדכון ההוראות על פי השינוי  , אשר נועדו  35נכון להיום, פורסמו מספר עדכונים לתמ"א   .2.2

 במציאות.

א, המתייחס לשינוי בהוראות ליישובי  \1\35, אושר עדכון תמ"א 2015ביוני  .2.2.1

 .עוטף עזה

למרקמים עירוניים )גבולות , המתייחס 35/1, אושר עדכון תמ"א 2016ביוני  .2.2.2

ת המרקם העירוני, תכנית מקומית להרחבת ישוב עירוני,  מרקם עירוני, פריס

 . ועוד(, מכלולים נופיים עדכון לוחות צפיפות נטו מינימלית למגורים ועוד

 .יישובים כפריים בעלי נחלותים בשינוילב  \1\35אושר עדכון תמ"א    2016ביוני   .2.2.3

 כניתומטרת הת .2.3

צית שמטרתה הגדרת מדיניות התכנון ופריסת כנית מתאר ארהיא ת 35מ"א  .2.3.1

 . 2020היישובים ברחבי ישראל עד שנת 

נקראת גם "תכנית מתאר ארצית משולבת ההתכנית של מטרתה המוצהרת  .2.3.2

היא "מתן מענה לצרכי הבנייה והפיתוח של המדינה, ,  לבנייה, לפיתוח ולשימור" 

 אים".קע לדורות הבתוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודת הקר

היותה תכנית מתאר ארצית, מהווה ברוב המקרים בסיס לכל יוזמת פיתוח  ב .2.3.3

להתבסס על  נדרשותובנייה בישראל, כך שתכניות מתאר אזוריות ומקומיות 

 .תכניתב, והן אינן אמורות לחרוג מהגבולות המוצבים בהגובשו שהעקרונות 

  םג ודג בין השאר צפיפות, סועקרונות תכנון הכוללים  ובמסגרת התכנית נקבע .2.3.4

 ומרקמי תכנון.  יישוב, מספר יח"ד דיור מרבי

 ליישובי המועצה והנחיות מאפייני תכנון   .2.4

 דגם יישוב  .2.4.1

 . נפש  20,000עד    5,001צפי אוכלוסייה    ,4דגם יישוב    –כפר חב"ד   .2.4.1.1

 . נפש  2,000עד    , 6כל מושבי המועצה מוגדרים במסגרת דגם ישוב   .2.4.1.2

 יח"ד .2.4.2

 . 2מושבים לפי טבלה  .2.4.2.1

 .ויח"ד שלישית בנחלות 5%מיוחד בתוספת יישוב  -חב"ד ר כפ .2.4.2.2
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 להלן טבלה מסכמת בנושא יח"ד ומרקמים ליישובי המועצה:  .2.4.2.3

 

 צפיפות מינימלית ליח"ד  .2.5

 . יח"ד 6  צפיפות בנייה לכפר חב"ד )יישוב מיוחד( .2.5.1

 . יח"ד נטו לדונם 3מושבים  .2.5.2

 להלן טבלה מתוך הוראות התמ"א: .2.5.3

 

  

שם יישוב
סוג 

יישוב

יח"ד לפי 

תמ"א 35

מרקם לפי 

תמ"א 35

שמור משולב350מושבאחיעזר

שמור משולב300מושבגנות

שמור משולב300מושבזיתן

שמור משולב350מושבחמד

שמור משולב300מושביגל

עירוני350מושבמשמר השבעה

עירוני443מושבניר צבי

שמור משולב350מושבצפריה

שמור משולב1,210מיוחדכפר חב"ד

3,953סה"כ
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 :( 1/35אות תמ"א ך הור)מתו הרחבת יישובים מיוחדים .2.6

 

 :כפי שהוגדרו בתמ"א המועצה משתרע על פני שני מרקמיםשטח  –מרקמים  .2.7

 )מתוך הוראות התכנית(: עירוני .2.7.1

 

 )מתוך הוראות התכנית(: שמור משולב .2.7.2
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 ונופש   תיירות – 12תמ"א  .3

 . 1983התכנית אושרה בינואר  .3.1

, ובין השאר, לבתי מלון, לבתי ( למפעלי אכסון1) -לקבוע מקומות ריכוזמטרות התכנית:  .3.2

( לשטחי נופש לסוגיהם השונים ולחופי רחצה ציבוריים; הכל 2לכפרי נופש; )הבראה ו

מיליון תושבים ולהבטחת צורכי   5-בשים לב לתחזית גידול האוכלוסייה של ישראל עד ל

 התיירות והנופש בישראל.  

 אינה מתייחסת לאזור מ"א שדות דן. מ"אהת .3.3

  משה צימרמן, ממונה תכנון מחוז מרכז ות"א במשרד התיירותם משיחה שנערכה ע .3.4

 הינה: מדיניות משרד התיירות במחוז מרכז, עולה כי (6.1.20)

 .באזור העירונייבוצע  עיקר הפיתוח התיירותי במרחב זה .3.4.1

ניים ובוחן את יום ושבילי אופמערכי טיולי  עיקר הפיתוח במרחב הכפרי מופנה ל .3.4.2

 .משרד התיירות חניון לילה(הפוטנציאל לקמפינג )לפי  

 21/3 תמ"מ .4

 . 12.11.03 -פורסמה למתן תוקף ב .4.1

 ת התכניתומטר .4.2

יצירת התנאים הנאותים מבחינת מגורים, תעסוקה ותשתיות לקליטת תוספת  .4.2.1

האוכלוסייה במחוז עד לשנת היעד של התכנית שבה תגיע אוכלוסיית מדינת 

 מליון תושבים )להלן: שנת היעד(.  8 -ישראל ל

ים הנאותים שיאפשרו תמורות במבנה התעסוקה ואת קליטתם של התנא  יצירת .4.2.2

 ז עד לשנת היעד של התכנית. המועסקים החדשים במחו

שיפור רווחת התושבים במגורים, בתעסוקה, בתחבורה, בדגש על התחבורה  .4.2.3

הציבורית, באפשרויות לפנאי ונופש ובנגישות למגוון שירותים ציבוריים  

 ואישיים.  

וחים גדולים בכלל, ועל עתודות קרקע לעיבוד של שטחים פת שמירה על רצף .4.2.4

באזורים   צפיפויותעד התכנית על ידי הגדלת חקלאי בפרט, אף מעבר לשנת י

 בנויים והרחבת הבניה צמודת הדופן. 

 עקרונות תכנון למרחב הכפרי .4.3
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 תכליות ושימושים מותרים באזור פיתוח כפרי   .4.4

 מגורים  .4.4.1

 מבני משק חקלאי .4.4.2

 רטם ומתקני ספו מבנים ציבורי .4.4.3

 דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים  .4.4.4

 מבנים ומתקנים לנופש ואירועים  .4.4.5

 נופש, פנאי ותיירות כולל אירוח כפרי  .4.4.6

 מבני מסחר, תעשייה ומלאכה .4.4.7

 מתקני תשתיות לסוגיהם .4.4.8

לעניין מבנים   7/3בתחום המגורים שבחלקות א' במושבים יחול הקבוע בתמ"מ   .4.4.9

 לפעילות לא חקלאית.

 אי / נוף כפרי פתוחמותרים באזור חקלתכליות ושימושים  .4.5

 חקלאות בהתאם לתוספת הראשונה לחוק .4.5.1

 ספורט ונופש  מתקני .4.5.2

 שטחים פתוחים  .4.5.3

 ייעור  .4.5.4

 נופש ותיירות למעט אכסון שיותר רק בצמוד ליישוב קיים .4.5.5

 חניונים )קמפינג(  .4.5.6

 דרכים וחניות .4.5.7
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 מסעדות ומזנונים .4.5.8

 מתקני תשתית .4.5.9

 תחנות תדלוק. .4.5.10

 כנית:להלן מפת ייעודי קרקע בתחום הת .4.6
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 קוויות התראות  .4.7

 . 10קו מתח גבוה ע"פ תמ"א  .4.7.1

 . 9/23לפי תמ"א  קו מסילת ברזל .4.7.2

 .ותת"ל 3לפי תמ"א  דרך מהירה .4.7.3

 .)לפי כנ"ל( דרך פרברית מהירה .4.7.4

 .)לפי כנ"ל( דרך אזורית .4.7.5

 .)לפי כנ"ל( דרך ראשית .4.7.6

 .)לפי כנ"ל( צומת .4.7.7

 מפת התראות קוויות ונקודתיות: .4.7.8
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 תחום שטח לפיתוח כפרי  .4.8

, לאחר אישור  2003את גבולות הפיתוח הכפרי. החל משנת מגדיר התמ"מ  .4.8.1

התמ"מ, התאשרו תוכניות מפורטות אשר התירו בתחומן פיתוח מחוץ לגבולות  

 שבתמ"מ.

 מצב קיים. הפערים של  נספח א' המציג באופן גרפי את הרא .4.8.2

 פערים   .4.8.3

 . גבולות התמ"מ, כבר במקור, לא תואמים את תחום השטח לפיתוח .4.8.3.1

 לל שטח של דרכים ארציות. וי בתמ"מ כוגבול שטח בנ .4.8.3.2

 .תמ"מב אלו אשר מוגדריםמעבר לשטחי פיתוח ב גידול מתמשך .4.8.3.3

 : ת פערים לפי יישוב וסוג פיתוחלהלן טבל .4.8.4

 

 

  

פערים בתחום שטח פיתוח כפרי לפי תמ"מ 21/3

מס"ד
יעוד*פערים מתמ"משטח בדונםישוב

תחום אחודאחיעזר1

פיתוח כפרי1414.584.0יגל2

פיתוח כפרי720.18.3גנות3

פיתוח כפרי633.431.2זיתן4

פיתוח כפרי894.9120חמד5

פיתוח כפרי1082.531.2כפר חב"ד6

פיתוח כפרי1379.8119.9משמר השבעה7

פיתוח כפרי1267.532ניר צבי8

פיתוח כפרי697.341.9צפריה9

8090.0468.5

פערים בתחום שטח פיתוח ציבורי/תעשייה לפי תמ"מ 21/3

ציבורי/מוסד210.940.6כפר חב"ד - מוסד בית רבקה7

תעשייה804.7209.6אזור תעשייה צריפין11

1015.6250.2

* פערים בתחום הפיתוח הכפרי בתמ"מ נובעים 

מתכניות למגורים ופיתוח שנתאשרו לאחר מועד אישור 

התמ"מ
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 לנמל תעופה בן גוריון  2/4 א" תמ .5

 1997אישור התכנית: מאי  .5.1

 מטרות התכנית: .5.2

ג כנמל שמירת המרחב והסדרת ייעודי הקרקע הנדרשים לפיתוח ותפעול נתב"  .5.2.1

 תעופה בינלאומי ראשי של מדינת ישראל בהווה ובעתיד.  

 שמירה על רמה נאותה של בטיחות הטיסה.   .5.2.2

 הבטחת יעילות וגמישות תפעולית של מערך המסלולים בנתב"ג.  .5.2.3

 פעה של נתב"ג. מזעור רמת החשיפה לרעש מטוסי של האוכלוסיה בתחם ההש .5.2.4

 הפיזי של נתב"ג. הגדרת ייעודי הקרקע ושימושה לשם פיתוח המערך  .5.2.5

 הגדרת ייעודי הקרקע ושימושיה כבסיס להכנת תכניות מפורטות.   .5.2.6

ויריות אל  והטלת הגבלות בניה ושימושי קרקע לשמירה על דרכי הגישה הא .5.2.7

 נתב"ג. 

 הסביבתיות של התוכנית.הקמת מנגנון מעקב ובקרה אחר ביצוע ההוראות  .5.2.8

 מפורט בפרק סביבה(. חלק משטח המועצה מצוי תחת מגבלות רעש ברמות שונות .5.3

 : בתחום מגבלות בנייה להלן הוראות התכנית .5.4
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 להלן מפה המציגה את מגבלות הבנייה לגובה: .5.4.1
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 להלן מפה המציגה את מגבלות הציפורים:  .5.4.2
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 1000גז/ .6

 . 2004בפברואר התכנית אושרה  .6.1

 

 מטרות התכנית: .6.2

ת בחלקות א' של נחלות הסדרת והתרת שימושים נוספים שלא למטרות חקלאיו .6.2.1

פורטות שיתאפשרו הקמת מבנים והסבת מבנים במושבים וקביעת הוראות מ

 למטרות לא חקלאיות. 

קביעת הוראות מפורטות למתן היתרים למבני מגורים לפועלים זמניים   .6.2.2

 רים אשר בחלקה א'.בחקלאות בתחום המגו

 צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים וחזותיים במושב.   .6.2.3

 ות הקיימות במושב.  ל של התשתיניצול מושכ .6.2.4

שמירת האופי הכפרי של המושב ומתן אפשרות לחקלאים שבתוכו להמשיך  .6.2.5

 בפועלם.  

 שמירה מרבית על קרקע חקלאית. .6.2.6

 התכנית חלה על כל יישובי המועצה. .6.3

 מותרים בחלקה א':שימושי פל"ח  .6.4

 אחסנה .6.4.1

 מלאכה ותעשיה זעירה .6.4.2

 תעשיה חקלאית זעירה .6.4.3

 שירותי משרד .6.4.4

 י ילדים פעוטונים, גנ .6.4.5

מגורים לפועלים זמניים בחקלאות )לא מבנים חדשים, אלא הסבת קיימים או   .6.4.6

 יבילים(

 מבני קייט כפרי  .6.4.7
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 הוראות מיוחדות  .6.5

 

 

 

 מגורי פועלים  .6.6
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 זכויות: טבלת .6.7

 

 איכות סביבה .6.8

 מותרים שימושי פל"ח בהם נעשה שימוש או נוצרים חומרים מסוכנים. לא  .6.8.1

 ת גרוטאות ופסולת בניין. לא מותרת אחסנה של פסולת לרבו .6.8.2

 ליצירת מקורות הכנסה משלימים במשק המשפחתי במענה הנדרשבתכנית פערים  .6.9

 עיבוד תוצרת חקלאית  .6.9.1

מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית  .1.1.1.1

 לימה.כפעילות מש

שימושים: יקב, בית בד, כוורת ורדיית דבש, מחלבה, מגבנה, ייבוש   .1.1.1.2

 כיו"ב, פירות יבשים ותבלינים

 תיירות כפרית  .6.9.2

 מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים המשתלבים כפעילות נוספת .1.1.1.3

מרכז מבקרים, יחידות קיט, מכירת תוצרת עצמית שימושים:  .1.1.1.4

הסעדה, שרותי בילוי ונופש,  המתקבלת מפעילות חקלאית באזור, 

 פעילות נלווית לגידול בע"ח.

 
  



 אדריכלים  - פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112י ברק בנ 7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:   03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 34 שלב מצב קיים  – שדות דן תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית 

 ים(היישוב הקבע של בתחום משבצותמפורטות )תכניות  .7

 גנות .7.1

 

 זיתן .7.2

 

  

מהותתאריךתכניתישוב

שכונת הרחבה18.8.2008גז/21/509גנות

הרחבת כביש 8.1.20081גז/508גנות

פיצול מגרש1.8.2004גז/20/509גנות

פיצול מגרש15.8.2003גז/26/509גנות

חלוקת משק עזר29.8.2002גז/23/509גנות

שינוי מגורים לחקלאי בנחלה30.6.1991גז/17/509גנות

שינוי הוראות31.10.1988גז/2/509גגנות

תכנית היישוב27.7.1988משמ/64גנות

תכנית ליישוב1.3.1988משמ/64/גזגנות

שינוי הוראות21.4.1983גז/2/509בגנות

פיצול נחלות24.6.1982גז/14/509גנות

שינוי שטח חקלאי לנחלות ולמשקי עזר10.2.1980גז/9/509גנות

שינוי שטח חקלאי לנחלות ולמשקי עזר19.9.1973גז/6/509גנות

שינויים במשקי עזר22.8.1965גז/2/509/אגנות

תכנית היישוב18.8.1960גז/2/509גנות

תכנית ליישוב )ללא הוראות(9.6.1955גמ/509גנות

מהותתאריךתכניתישוב

פיצול מגרש9.8.2013על/30/392זיתן

פיצול מגרש לבעל מקצוע19.11.2012על/26/392זיתן

שינוי קווי בניין במגרש31.10.2007גז/מק/24/392זיתן

פיצול מגרש13.5.2007גז/13/392/אזיתן

פיצול נחלה10.5.2006גז/23/392זיתן

פיצול מגרש20.6.2002גז/16/392זיתן

דרך חדשה ו-10 מגרשים24.7.2001גז/14/392זיתן

שכונת הרחבה14.11.1996גז/7/392זיתן

פיצול מגרש9.2.1994גז/8/392זיתן

תכנית רישום למושב7.3.1989משמ/61/גזזיתן

שינוי הוראות31.10.1988גז/392/גזיתן

שינוי הוראות16.6.1983גז/392/בזיתן

שינוי מגרשים28.2.1982גז/2/392זיתן

אין מסמכים17.3.1965גז/392זיתן
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  אחיעזר .7.3

 

 יגל .7.4

 

  

מהותתאריךתכניתישוב

שינוי קו בניין לפרגולה425-048938514.1.2018אחיעזר

פיצול חלקת מגורים425-019196515.8.2017אחיעזר

פיצול משק עזר28.8.2016על/47/391אחיעזר

פיצול משק עזר15.10.2013על/48/391אחיעזר

פיצול מגרש לבעל מקצוע29.3.2012על/44/391/אאחיעזר

שינוי מגג רעפים לבטון במגרש2.1.2011על/מק/51/391אחיעזר

שכונת הרחבה63/797/124.12.2007אחיעזר

שינוי קווי בניין במגרש17.7.2005גז/מק/45/391אחיעזר

קביעת קווי בניין צידי וקדמי9.1.2005גז/מק/43/391אחיעזר

פיצול מגרש21.8.2002גז/33/391אחיעזר

פיצול מגרש20.6.2002גז/34/391אחיעזר

פיצול מגרש לבעל מקצוע21.5.2002גז/36/391אחיעזר

חלוקת מגרש21.5.2002גז/31/391אחיעזר

חלוקת מגרש7.1.2002גז/30/391אחיעזר

חלוקת מגרש20.12.2001גז/32/391אחיעזר

פיצול מגרש1.9.1998גז/20/391אחיעזר

הרחבה צפונית4.8.1997גז/מק/24/391אחיעזר

שכונת הרחבה צפונית1.7.1993גז/11/391אחיעזר

פיצול משקי עזר16.8.1992גז/14/391אחיעזר

תכנית היישוב5.4.1987משמ/62אחיעזר

שינוי הוראות2.2.1986גז/391/גאחיעזר

שינוי הוראות15.12.1982גז/391/באחיעזר

שינוי פרצלציה במגרש לטובת מבנה ציבור17.10.1975גז/4/391אחיעזר

ביטול חלקות וחלוקה מחדש3.8.1975גז/2/391אחיעזר

דרך בין נחלות18.3.1965גז/1/391אחיעזר

תכנית היישוב2.4.1959גמ/391אחיעזר

תכנית בית עלמין5.11.1957גמ/583אחיעזר

מהותתאריךתכניתישוב

תכנית רישום3/1288/14.8.2010יגל

שינוי קו בניין ותוספת זכויות והגדלת מס' יח"ד4.11.2005גז/37/391יגל

שינוי מגרש בעלי מקצוע ל-6 יח"ד1.7.2003גז/38/391יגל

שכונת הרחבה13.2.2002גז/17/391יגל

שכונת הרחבה24.1.1998גז/13/391יגל

פיצול מגרש, שינוי שב"צ למגורים24.1.1993גז/10/391יגל

שינוי הוראות31.10.1988גז/391/דיגל

תכנית היישוב1.1.1987משמ/53/גזיגל

תכנית היישוב2.4.1959גמ/391יגל
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 ניר צבי  .7.5

 

 משמר השבעה .7.6

 

  

מהותתאריךתכניתישוב

שינוי קו בניין במגרש425-022052521.3.2019ניר צבי

שינוי במגרש21.5.2012גז/24/475ניר צבי

חלוקת מגרש18.1.2008גז/25/475ניר צבי

שינוי קו בניין במגרש13.12.2001גז/מק/18/475ניר צבי

תכנית דרך12.3.2001גז/20/475/אניר צבי

תכנון כולל26.12.2000גז/מק/23/475ניר צבי

שינוי הוראות ליישוב31.5.2000גז/מק/10/342ניר צבי

תכנית היישוב19.4.1996משמ/96ניר צבי

אזור מלאכה ותעשיה26.5.1994גז/17/475ניר צבי

שינוי הוראות ליישוב31.10.1988גז/5/475/גניר צבי

שינוי נחלה למשק עזר וחלוקת מגרש17.10.1988גז/15/475ניר צבי

חלוקת מגרש3.7.1988גז/14/475ניר צבי

שינוי הוראות ליישוב16.6.1983גז/5/475בניר צבי

שינוי קו בניין במגרש10.3.1983גז/11/475ניר צבי

חלוקת מגרש26.6.1977גז/6/475ניר צבי

תכנית היישוב12.4.1973גז/5/475ניר צבי

דרכים בשטח חקלאי7.5.1959גז/624ניר צבי

תכנית היישוב20.1.1955גמ/475ניר צבי

מהותתאריךתכניתישוב

פיצול נחלה425-037028810.1.2019משמר השבעה

חלוקת מגרש425-012926221.2.2018משמר השבעה

שינוי שטח צהוב במגרש425-02766756.7.2017משמר השבעה

שינוי גבול מגרש19.12.2016על/34/314/אמשמר השבעה

שינוי משבצת צהובה26.9.2011על/מק/35/314משמר השבעה

שינוי הוראות לבריכת שחיה28.2.2011על/מק/33/314משמר השבעה

דרך8.1.2008גז/508משמר השבעה

חלוקת מגרשים ליצירת 61 מגרשים21.9.2007גז/מק/31/314אמשמר השבעה

שינוי קו בניין24.6.2007גז/מק/32/314משמר השבעה

שינוי קו בניין10.5.2005גז/מק/28/314משמר השבעה

שכונת הרחבה15.3.2005גז/21/314משמר השבעה

חלוקת מגרש4.9.2007גז/20/314משמר השבעה

שינוי קוי בניין במגרש והעברת זכויות5.1.2006גז/מק/26/314משמר השבעה

חלוקת מגרש8.5.1997גז/מק/19/314משמר השבעה

תכנית היישוב21.8.1994משמ/134/גזמשמר השבעה

שינוי הוראות18.8.1994גז/9/314/גמשמר השבעה

תכנית היישוב13.4.1978גז/9/314משמר השבעה

תכנית היישוב25.9.1973גז/7/314משמר השבעה

תכנית היישוב7.3.1957גמ/314אמשמר השבעה



 אדריכלים  - פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112י ברק בנ 7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:   03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 37 שלב מצב קיים  – שדות דן תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית 

 חמד .7.7

 

 

 צפריה  .7.8

 

  

מהותתאריךתכניתישוב

הוספת שימושים למבני ציבור425-04457003.1.2019חמד

שינוי קוי בניין הוראות למגרש425-036532027.4.2017חמד

שינוי קווי בניין24.7.2008גז/מק/19/386חמד

שכונת הרחבה24.7.2005גז/12/386חמד

שינוי הוראות31.10.1988גז/2/386/גחמד

תכנית היישוב12.11.1987משמ/60/גזחמד

שינוי הוראות28.4.1983גז/2/386/בחמד

המרת שטחמגורים מקצועיים לשטח מקצועי14.5.1975גז/5/386חמד

תכנית היישוב13.6.1967גז/2/386חמד

מהותתאריךתכניתישוב

שינוי קו בניין425-013969120.12.2016צפריה

הרחבת שטח למבני ציבור13.1.2011על/מק/26/487צפריה

שכונת הרחבה14.6.2010על/גז/מק/18/487אצפריה

תחנת תדלוק1.12.2004גז/מק/17/487צפריה

שכונת הרחבה9.11.2004גז/11/487צפריה

פיצול נחלה1.12.1999גז/13/487צפריה

מתקן הנדסי6.2.1997גז/70/7/8צפריה

חלוקת מגרש27.8.1992גז/16/487צפריה

שינוי הוראות ליישוב31.10.1988גז/487/גצפריה

שינוי שטח למוסד חינוכי לשפ"פ1.3.1988גז/3/487/אצפריה

פרדסים18.11.1987גז/9/624צפריה

דרך25.10.1987גז/172צפריה

תכנית היישוב23.7.1987משמ/63/גזצפריה

שינוי הוראות ליישוב12.5.1983גז/487/בצפריה

בית אריזה8.5.1983גז/7/624צפריה

פרדסים28.6.1979גז/2/79צפריה

שטח חקלאי24.5.1979גז/4/624צפריה

המרת שטחים למוסד חינוכי24.5.1979גז/5/487צפריה

הוראות לשטחים חקלאיים14.4.1976גז/139צפריה

שינוי שטח למוסד חינוכי 27.6.1968גז/3/487צפריה

שינוי שצפ לשפפ23.10.1967גז/2/624צפריה

שאחים חקלאיים16.3.1967גז/1/624צפריה

דרכים7.5.1959גז/624צפריה

תכנית היישוב4.8.1955גמ/487צפריה
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 כפר חב"ד .7.9

 

  

מהותתאריךתכניתישוב

מבנה ציבור על מקלט12.3.2014על/48/525כפר חב"ד

שכונת הרחבה6.12.2009גז/מק/39/525כפר חב"ד

מרכז כנסים24.9.2008על/37/525כפר חב"ד

חלוקת מגרש19.11.2006גז/38/525כפר חב"ד

חלוקת מגרש10.5.2005גז/מק/34/525כפר חב"ד

שכונת הרחבה23.2.2003גז/27/525/אכפר חב"ד

רישום שיכונים ציבוריים3/696/23.2.2003כפר חב"ד

רישום שיכונים ציבוריים3/696/33.2.2003כפר חב"ד

רישום שיכונים ציבוריים3/696/43.2.2003כפר חב"ד

רישום שיכונים ציבוריים3/696/53.2.2003כפר חב"ד

רישום שיכונים ציבוריים3/696/63.2.2003כפר חב"ד

רישום שיכונים ציבוריים3/696/73.2.2003כפר חב"ד

איחוד וחלוקה של 3 מגרשים24.2.2002גז/מק/32/525כפר חב"ד

חלוקת מגרש26.1.1999גז/23/525אכפר חב"ד

שינוי הוראות למגרש31.12.1998גז/מק/30/525כפר חב"ד

רישום שיכונים ציבוריים3/696/129.12.1998כפר חב"ד

מסילת רכבת19.2.1998גז/מק/28/525כפר חב"ד

מעון יום14.11.1993גז/21/525כפר חב"ד

שינוי חקלאות לגמורים - אין קבצים7.11.1991גז/במ/19/525כפר חב"ד

שכונת הרחבה16.1.1991גז/18/525כפר חב"ד

שינוי הוראות - אין קבצים5.2.1987גז/4/525בכפר חב"ד

שכונת הרחבה25.9.1986גז/12/525כפר חב"ד

תכנית היישוב27.1.1983גז/4/525כפר חב"ד

גשר הולכי רגל1.6.1978מח/31כפר חב"ד

שינוי גבול מגרש13.5.1971גז/6/525כפר חב"ד

מוסד חינוכי13.5.1971גז/1/94כפר חב"ד

מוסד חינוכי13.5.1971גז/1/94כפר חב"ד

מוסד חינוכי5.6.1969גז/94כפר חב"ד

תכנית היישוב16.3.1961גז/2/525כפר חב"ד

תכנית היישוב23.2.1961גז/45כפר חב"ד

הוראות 12.9.1957גמ/525כפר חב"ד
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 בתחום אזור התעשייה(מפורטות )כניות ות .7.10

 

 במועצההתפלגות ייעודי הקרקע  .7.11

 להלן טבלת התפלגויות היעודים בתחום המועצה  .7.11.1

 

  

מהותתאריךתכניתישוב

שינוי ייעוד12.3.2001גז/20/475/אאזור תעשייה צריפין

שינוי הוראות בנייה31.5.2000גז/10/342אזור תעשייה צריפין

שינוי הוראות בנייה31.5.2000גז/מק/10/307אזור תעשייה צריפין

שינוי הוראות בנייה31.5.2000גז/מק/10/342אזור תעשייה צריפין

שינוי הוראות בנייה16.3.2000גז/מק/8/342אזור תעשייה צריפין

שינוי הוראות בנייה16.3.2000גז/מק/8/307אזור תעשייה צריפין

שינוי הוראות בנייה16.3.2000גז/8/342אזור תעשייה צריפין

קביעת הוראות בניה למרתפים4.5.1989ממ/2/10004אזור תעשייה צריפין

תוספת שטח והסדרת דרכים29.12.1983גז/6/307אזור תעשייה צריפין

קביעת הוראות בניה לקומת עמודים מפולשת19.12.1985ממ/10005אזור תעשייה צריפין

בית אריזה8.5.1983גז/7/624אזור תעשייה צריפין

מחסני הסוכנות4.2.1993גז/5/342אזור תעשייה צריפין

קביעת מסגרת חוקית לפיתוח הישוב3.6.1982ממ/825אזור תעשייה צריפין

תכנון חדש לשטח מחסני הסוכנות7.1.1976גז/3/342אזור תעשייה צריפין

תכנון חדש ליישוב23.10.1967גז/1/34אזור תעשייה צריפין

איחוד חלקות16.3.1967גז/1/624אזור תעשייה צריפין

חלוקה לאזורים19.08.1965גז/1/307אזור תעשייה צריפין

קביעת אזורים7.5.1959גז/624אזור תעשייה צריפין

יגלחמדזייתןגנותאחיעזרמועצהיעוד
משמר 

השבעה
ניר צביצפריה

כפר 

חבד

תעשיון 

צריפין

מחנה 

גדעונים

סה"כ 

דונם
%

02201811832401162891942861341,8446.06%מגורים כפרי

03928517749622512534601.51%משקי עזר ובעלי מקצוע

271345241443833562836552.15%מגורים א / ב

35350.11%מבני משק )חווה חקלאית(

3458374959192452793487592.49%מבני ציבור

10100.03%ספורט ונופש

3480.03%תחנת דלק

314160.05%מסחר ותעסוקה

121244196797652.52%תעשיה מלאכה ואחסנה

26012610.86%מתקנים הנדסיים

1061060.35%תחבורה

39316151815421811487294141.36%שפפ ושצפ

826160.05%בית עלמין

8,0962,0935181,5141,2521,4769901,4311,4001,9014315720,86968.61%קרקע חקלאית

54020696292.07%שמורת טבע

646545194029222490.82%נחל

1,4501249210011716118914318831665212,9669.75%דרכים

2661826453561.17%מסילת ברזל

10,9032,7279432,0041,9121,8841,6711,9042,3003,15783417830,417100.00%סה"כ דונם
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 להלן מפת קומפילציה של ייעודי הקרקע  .7.12
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 משמעויות .7.12.1

( מהווה שטח 84%מהשטח ביעוד לפיתוח, יתרת השטח ) 16% .1.1.1.5

 פתוח. 

 מתוך סך השטח המפותח .1.1.1.6

 ( מיועד למגורים 10%דונם ) 3,000 .1.1.1.6.1

מחציתם בכפר   ( למבני ציבור. 2.5%דונם ) 760 .1.1.1.6.2

 חב"ד

  . עיקר ( לתעסוקה ותעשייה2.5%דונם ) 780 .1.1.1.6.3

  , דונם( משתרע באזור תעשייה צריפין 680השטח )

משמר יר צבי ונ ד,השאר מתחלק בעין כפר חב" 

 .השבעה

 מתוך השטח הפתוח,  .1.1.1.7

( משטחי המועצה הינם 70% -אלף דונם )כ 21 .1.1.1.7.1

 בייעוד חקלאי. 

)כבישים   מיועדים לדרכים 11%) דונם 3,300 .1.1.1.7.2

 (ומסילות

( הינם שטחים פתוחים,  4.25%דונם ) 1,300 .1.1.1.7.3

 שצ"פ, שמורת טבע ונחלים

 קיימים במועצה שני בתי עלמין .1.1.1.8

 אחיעזר .1.1.1.8.1

 ניר צבי   .1.1.1.8.2

 תחנות קיימים שתי  .1.1.1.9

 משמר השבעה .1.1.1.9.1

 צפרייה  .1.1.1.9.2
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 החלטות רמ"י משפיעות .8

 הקצאת שטחי ציבור  -( 1514, לשעבר החלטה 239-241)עמ'  סימן ה' 8.3פרק  .8.1

על פי דרישה של המועצה האזורית, האגודה תעמיד את שטחי הציבור   .8.1.1

 הקלאסיים לשימוש ציבורי של המועצה האזורית או הוועד המקומי. 

וי לטובת  ובכפוף לחתימתה על כתב שיפ על פי דרישת המועצה האזורית .8.1.2

ייגרעו מהמשבצת ויוקצו למועצה האזורית או הרשות, שטחי ציבור קלאסיים 

 לוועד המקומי והכל בהתאם לבקשת המועצה האזורית.

, לשעבר 243-512עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה )עמ'  – 8.3פרק  .8.2

 ( 1591החלטה 

 מתה.דונמים, תותר השל 2.5-טנה מבנחלות שבהן חלקת המגורים ק .8.2.1

 מ"ר. 375למגורים בחלקת המגורים יהיה עד  היקף הבנייה הבסיסי הכולל  .8.2.2

ובכפוף למגבלות   33%עם הצטרפות חוכר להסדר ניתן לפצל מגרש תמורת  .8.2.3

 .35תמ"א 

מ"ר יופחתו משטח חלקת    160גודל המגרש המפוצל וזכויות הבניה בשטח של   .8.2.4

 סי בהתאמה.המגורים והיקף הבנייה הבסי

מ"ר,   160כוללות של לפחות יחידת דיור קיימת על פי תכנית עם זכויות בנייה  .8.2.5

המשמשת בפועל למגורי החוכר, תישאר תמיד צמודה לנחלה ולא יותר פיצולה 

 מן הנחלה.

 איוש נחלות פנויות  –( 1445, לשעבר החלטה 251-252)עמ'   סימן ח' 8.3פרק  .8.3

 בנגב או בגליל אשר אינן מאוישות. לא ישווקו נחלות ביישובים שאינם  .8.3.1

 ( 1561החלטה , לשעבר 243-241)עמ'   בנייה למגורים – 8.4פרק  .8.4

בנייה למגורים תותר אך ורק בשטח הצהוב בחלקה א' וכן שטח שצורף לנחלה  .8.4.1

 לצורך בניית מגורים. 

 המגורים כוללים:   .8.4.2

 יחידה לבעל הנחלה .1.1.1.10

 יחידה שנייה לדור המשך  .1.1.1.11

להנחת דעתה של הרשות, כי יחידה שלישית ב"מקום שהוכח  .1.1.1.12

דורות של משפחת בעל הזכויות  3בפועל חלה מתגוררים בנ

בנחלה, לרבות בעל הזכויות ודר המשך, ובתנאי שהדור המבוגר  

היה בעל זכויות בנחלה, או עודנו בעל הזכויות המקורי במחלה 

 והדור הצעיר מהווה משפחה".

על ידי   מספר המבנים שניתן לבנות בשטח הצהוב בנחלה יקבע .1.1.1.13

 ות. מוסדות התכנון ועל פי תכניות תקפ

 ה בנייה למגורים בהרחב – (1547החלטה , לשעבר 279-286)עמ'  8.6פרק  .8.5
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בנייה למגורים תתוכנן בתוך משצבת הקבע של היישוב החקלאי, ככל הניתן  .8.5.1

 בתחום השטח הבנוי של היישוב החקלאי או בצמוד אליו. 

 .35בהתאם לתמ"א  .8.5.2

הבנוי של מגורים בשטח אפשרות לתכנן הרחבה ליישוב חקלאי שבו אין  .8.5.3

דהיינו, שטח המחנה, רשאי להגיש   –המשבצת או בשטח הצמוד לשטח הבנוי  

 לרשות בקשה לצירוף שטח למשבצת למטרה זו.

מגרשי בנייה למגורים בישובים חקלאיים שאינם באזורי נגב וגליל, שיווקו על   .8.5.4

 ידי הרשות במכרז פומבי. 

  18ליחידים מעל גיל  כרז יוקצו רק אשר יוקצו בפטור ממ מגרשי בנייה למגורים  .8.5.5

אשר אינם בעלי זכות בנחלה, במשק עזר או במגרש מגורים כלשהו אשר 

הזכויות שבו נמסרו לראשונה למומלץ או בן או בת זוגו, בפטור ממכרז, לרבות  

 למורישיהם, בתמורה או ללא תמורה.

מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים    –  (1448החלטה  , לשעבר  288-289)עמ'    8.8פרק   .8.6

 זרים

 בחלקה א' של הנחלה. .8.6.1

דונמים ניתן לאשר את הצבת המבנים   1.5-בנחלה שגודל חלקה א' שלה קטן מ .8.6.2

 היבילים שלא בתחומי החלקה.

במתחם מבני משק המצוי והמשרת שטחי עיבוד של המשבצת שלא בשטח  .8.6.3

 מחנה ו/או מגורים. 

 רה.חב או העובדים מועסקים על ידי האגודה .8.6.4

חדל להתקיים אחד התנאים תבוטל הסכמתה רשות והמבנים היבילים יפונו   .8.6.5

 ימים מאותו המועד.  60תוך 

שימושים נלווים לפעילות החקלאית   –(  1316, לשעבר החלטה  294-296)עמ'    8.10פרק   .8.7

 .בחלקה א' במושב

 עיבוד ראשוני של התוצרת החקלאית .8.7.1

בתחום ל הנחלה חקלאית שמיקומו של עיבוד ראשוני של תוצרת  .1.1.1.14

 חלקת המגורים או בשטח החקלאי הצמוד לה בתחום חלקה א'.

מ"ר בשטח   350מ"ר בשטח מגורים ולא יעלה על    500לא יעלה על   .1.1.1.15

 שמחוץ לחלקת מגורים. 

תותר חנות ממכר תוצרת חקלאית מחוץ לחלקת מגורים בתוך   .1.1.1.16

מבנה המשמש לעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית בשטח שלא 

 ר. מ"  50על יעלה 

 פעילות תיירותית וחינוכית .8.7.2

 מ"ר. 150בשטח שלא יעלה על  .1.1.1.17
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תותר חנות ממכר תוצרת חקלאית מחוץ לחלקת מגורים בתחום   .1.1.1.18

חלקה א' ובצמידות לפעילות התיירותית והחינוכית המוצגת 

 מ"ר. 50וכשימוש נלווה לה בשטח שלא יעלה על 

 שימושים נלווים לגידול בעלי חיים  .8.7.3

מחוץ לחלקת המגורים,    וציוד לגידולם  ממכר בעלי חייםתותר חנות   .1.1.1.19

בצמידות לגידול בעלי חיים ובשימוש נלווה לו בשטח שלא יעלה על 

 מ"ר.  50

מהשטחים המבונים שבהם הותרו שימושים נלווים לפעילות החקלאית   30% .8.7.4

בנחלה, למעט שטח חנות אשר יגרע במלואו, ייגרעו מהשטח המבונה הכולל 

אישרו זכויות בנייה מעבר    מוסדות התכנון אית וזאת אף אםלתעסוקה לא חקל

לשטח זה. על אף האמור, שטח מבונה לאחסון וטיפול בבעלי חיים ושטח מבונה  

לפעילות תיירותית וחינוכית לא ייגרע מהשטח המבונה הכולל המותר 

 לתעסוקה לא חקלאית.

 אסורה השכרת המבנים והפעילות.  .8.7.5

 בנחלה בלבד.י בעל הזכויות השימושים הנלווים יבוצעו ביד .8.7.6

החכרת קרקע למטרת תעסוקה  –  ( 1560החלטה , לשעבר 300-303)עמ'  8.12פרק  .8.8

 במשבצת יישוב חקלאי

 דונמים נטו.   60עד   –ביישוב חקלאי שאינו באזור עדיפות לאומית   .8.8.1

 עסקת התעסוקה המאושרת היא למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה או תיירות. .8.8.2

המקורית משטח העסקה  25%ה לא יעלה על היקף השטח המבוקש להרחב .8.8.3

דונמים    120או    80,  60מהשטח המותר לתעסוקה,    10%המותר לתעסוקה, או  

 לפי הגבוה. 

עסקת תעסוקה באתר לשימור תיחשב, לעניין מניין השטחים, להקיף השטח   .8.8.4

משטח העסקה בלבד. בסמכות ועדת המשנה של מועצת   10המרבי בהיקף של  

לאתר   המרבי לשם עריכת עסקה  לאשר חריגה ממכסת השטחמקרקעי ישראל  

לשימור, וזאת אם מיצה היישוב החקלאי את מכסת השטח או אם כתוצאה 

 מהעסקה המבוקשת יעבור היישוב החקלאי את השטח המרבי.

 עתיקות .9

 הוכרזו תשעה אזורי עתיקות מלאים או חלקיים בתחום התכנית: .9.1

 בכפר חב"ד.  –( 1109/0תוחלת )מס' אתר  .9.1.1

 בכפר חב"ד.  –( 25114/0תוחלת מזרח )אתר  .9.1.2

 ביגל.  –(  1220/0גבעת דני )אתר  .9.1.3

 בזיתן. –(  24067/0לוד )אתר  .9.1.4

 ליד השוק הסיטונאי.  –(  32839/0חירבת צריפין מזרח )אתר   .9.1.5
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 ליד השוק הסיטונאי ובצמוד לתחום התכנית.  –(  33279/0חירבת צריפין )אתר   .9.1.6

 החקלאית.בקריה  –( 33279/0סת נפיסה )אתר -אל .9.1.7

 בזיתן.  –( 1326/0גשר לוד )אתר  .9.1.8

 בבית דגן.  –( 33399/0בית דגן מערב )אתר  .9.1.9

 להלן מפת סקר עתיקות במרחב המועצה: .9.2
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 מגורים   - ' ד פרק 

 מגורים  .2

 לכל ישוב קיים דף פירוט זכויות הבניה המוצג בנספח כרטיסיות ישובים  .2.1

 תכנון:ל פוטנציאל נוסףו  מצב קייםלפי יח"ד להלן טבלה המפרטת את סך  .2.2

 

 יח"ד במועצהמתוך מלאי סטטוטורי ל .2.3

 לתכנון שטרם מומש 25%קיים,   75% .2.3.1

למלאי המתוכנן, לכל נחלה יש להוסיף יח"ד הורים )שלא נספרת סטטוטורית( בהיקף  .2.4

 . יח"ד 700כולל של 

.  עזרהמשקי בוספת יח"ד שנייה מלאי התכנון הסטטוטורי לוקח בחשבון הליך קיים לה .2.5

 . יח"ד 227 לכולתוספת ה פוטנציאל

 

 

  

פוטנציאל יחידות דיור

יח"ד לתכנוןפוטנציאל נוסףקיים

נחלותשם יישוב

יח"ד 

מאושרות 

בנחלות*

מגרשים 

לאנשי 

מקצוע / 

משקי עזר

יח"ד 

בהרחבה

סה"כ 

קיים לפי 

תכניות 

מאושרות

יח"ד לפי 

תכניות 

שלא 

מומשו

תוספת 

יח"ד 

שלישית 

בנחלות

יח"ד 

שניה 

במשקי 

עזר

השלמה / 

תוספת 

לתמ"א 

**35

סה"כ 

פוטנציאל 

נוסף

סה"כ 

יח"ד לפי 

פוטנציאל 

סטטוטורי

יח"ד לפי 

תמ"א 35

8817627983018827115416350אחיעזר

5911824692115924689300300גנות

741482531204742599303300זיתן

8517043983118543128439350חמד

571142258194572227106300300יגל

95190251103259525120445350משמר השבעה

86172542262178654140366443ניר צבי

8216476123282729118350350צפריה

741489351,08374531271,2101,210כפר חב"ד

3,0871,0424,1293,953
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   (8012ס, )למ" דמוגרפיה   - ' ה  פרק 

 תושבים .1

 . אלף 15.5: מספר תושבים 1.1

 ונציגי יישובים(  2018)על פי נתוני המועצה, למ"ס  טבלת תושבים בכל יישוב 1.2

 

 

 (. 2%)ממוצע ארצי:  2%לעומת שנה קודמת: אחוז גידול אוכלוסייה  1.3

תושבים )נתוני למ"ס   15,428-מאושרות ליח"ד    3,087נפש ליח"ד, לפי    5.0צפיפות יח"ד:   1.4

2018.) 

 פרופיל דמוגרפי  .2

 התפלגות אוכלוסייה לפי גיל ומין:   2.1

 (  36%)ממוצע ארצי:  44% –  19-0 2.1.1

 (53%)ממוצע ארצי:  47%  - 64-20 2.1.2

 (11%)ממוצע ארצי  9% -ומעלה  65 2.1.3

 

  

קייםממוצע נפשות למשק בית לפי שיוך מרחבידמוגרפיה מ"א שדות דן

שם יישוב
סוג 

יישוב

מספר 

תושבים 

לפי למ"ס 

2018

ממוצע 

נפשות/

יח"ד

מספר 

תושבים 

לפי 

היישוב 

2020

ממוצע 

נפשות/

משק 

בית

ממוצע 

ארצי

ממוצע 

ארצי 

יהודים

מחוז 

מרכז 

כללי

מחוז 

מרכז 

יהודים

מושבים 

יהודים 

ארצי

ישוב 

יהודי 

עד 

10,000

1,8726.22,0006.6מושבאחיעזר

5882.86503.1מושבגנות

1,0815.31,0815.3מושבזיתן

1,2584.01,2584.03.283.093.273.213.57מושבחמד

9294.81,2006.2מושביגל

1,0063.11,2003.7מושבמשמר השבעה

1,3165.81,3165.8מושבניר צבי

9564.11,1004.7מושבצפריה

6,4225.99,0008.33.84מיוחדכפר חב"ד

15,42818,805סה"כ

5.06.1ממוצע נפשות/יח"ד
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 גילים  פירמידת .3

 

  של גיל לקבוצותלחלק  נהוג גילים  מידותירבפ ציין את קבוצות הגיל השונות. מ האורך  ציר 3.1

 וכו'.  5-9, 0-4 :אחת כל שנים חמש

 עיקריות: קבוצות לשלוש האוכלוסייה את מחלקים כן כמו 3.2

גדולה,   אוכלוסייה זו   שקבוצת  ככל  עובדת.   אינה  תלויה,  צעירה,  אוכלוסייה  -   0-14 3.2.1

  לספק  יךצר זו לקבוצה .לא מכניסה שינויים בקלות החברה היא מסורתית, דתית

רמת השירותים    שהקבוצה גדולה יותר  ככל  מזון, חינוך בריאות ושירותים נוספים,

 תן המדינה יהיו נמוכים יותר. ישת

 עליהם המדינה, את המפתחים המפרנסים, קבוצת יצרנית, קבוצה - 64-15  3.2.2

שבוצה זו גדולה יותר , המדינה תהיה מפותחת   ככל המדינה. כלכלת מתבססת

נה מהכנסות גדולות יותר ולכן גם תפתח את התשתיות ) מים, יותר, המדינה תה

  יקימו יותר מפעלים, תהיה פחות אבטלה וכו'.  מל, ביוב, תחבורה וכו'(חש

הדבר מסביר  זו גדולה יותר  שקבוצה ככל מפרנסים. ולא תלויים קבוצת - 65+ 3.2.3

, ניתנים שירותי בריאות ברמה גבוהה שתוחלת החיים במדינה היא גבוהה יותר,

ברמה  לתזונה נכונה, שירותי תברואה גבוהים, שירותי תרבות וחברה מודעים

 גבוהה יותר. 

  ביותר באוכלוסייה  הצעירה הקבוצה את המייצגת  עמודה הפירמידה נמצאת בבסיס  3.3

 הקבוצה את המייצגת  העמודה נמצאת הפירמידה של העליון בקצה זאת ולעומת זו,

  באוכלוסייה זו. ביותר המבוגרת

 הגיל. קבוצת של בהתאם לגודלה הוא -עמודה  כל של אורכה 3.4

 של גודלה את לבטא אפשר באוכלוסייה, גיל קבוצת כל של גודלה את מבטא הרוחב ציר 3.5

 באחוזים. גודלה את לבטא ואפשר מוחלטים במספרים גיל קבוצת כל
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 בקבוצות הנשים  של  חלקן  את  מייצגת  ימנית  מחצית  לשניים:  אורכה  לכל  חצויה  הפירמידה 3.6

 גיל.  קבוצות באותן הגברים של חלקם את מייצגת אחרת ומחצית השונות, הגיל

 שונים.  הם העולם במדינות הגילים הרכב שונות, כי  צורות יש גילים לפירמידות 3.7

  גם השונות, במדינות החיים  על השפעה יש אוכלוסייה ולהרכב אוכלוסייה גידול לקצב 3.8

 המתפתחות. המדינות על וגם  פותחותמה המדינות

 . 399לידות:  3.9

 . 49פטירות:   3.10

להלן טבלה וגרף המציגים תמורות לאורך ציר הזמן ב"יחס תלות" בין אוכלוסייה תלויה   3.11

 לבלתי תלויה:

  

תמורות לאורך ציר הזמן ב"יחס תלות" בין אוכלוסייה תלויה לבלתי תלויה 

20082009201020112012201320142015201620172018שם יישוב

0.410.440.450.790.880.800.900.980.970.950.92משמר השבעה

0.640.610.620.740.740.830.790.810.870.850.85גנות

0.630.640.670.780.760.800.830.790.790.780.83זיתן

0.820.800.790.790.770.790.790.800.810.820.83יגל

0.860.860.910.900.910.940.970.940.950.981.03ניר צבי

0.960.820.751.070.960.981.171.051.241.141.25חמד

1.000.940.921.271.331.351.381.461.321.421.40צפרייה

1.281.211.151.241.291.221.211.141.121.101.11אחיעזר

1.421.411.441.391.301.311.351.371.311.341.38כפר חב"ד

1.031.011.011.111.091.091.141.131.121.131.16מועצתי

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

                                            

משמר השבעה גנות זיתן יגל ניר צבי

חמד צפרייה אחיעזר ד"כפר חב מועצתי



 אדריכלים  - פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112י ברק בנ 7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:   03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 50 שלב מצב קיים  – שדות דן תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית 

 עמדות נציגי תושבים  - שיתוף ציבור   - ' ו  פרק 

   .נציגי ועד מקומי וועד אגודה בהשתתפותם שלנערכו דיונים בכל אחד מיישובי המועצה  .3

חבר המועצה רן פוני, מהנדסת )באופן מלא או חלקי( בדיונים מצד הנהלת המועצה השתתפו  .4

 ועורכי התכנית. , צילה סוסבר מהוועדה המקומית לתכנון ובנייההמועצה אדר' חגית טל אור 

 שנמצאו משותפים ליישובי המועצה: עיקרי הדברים  .5

קיים רצון במערכת של דרכים לתנועה לא מוטורית שתקשר בין היישובים עם דגש על  .5.1

 דים כמו תחנת רכבת כפר חב"ד ופארק שרון. מוק

 . 42לקבוצת היישובים שבמרכז ומערב המועצה קיים קונפליקט עם כביש  .5.2

 קיימות בעיות ניקוז וביוב בחלק מיישובי המועצה.  .5.3

 ים רצון לשמור על אופי היישוב הקיים. קי .5.4

ות קיימות יוזמות ביישובים לפיתוח תיירותי, תעשייתי או מסחרי וכן לפיתוח מעונ .5.5

 לסטודנטים או מרכז סיעודי.

 . המועצה יישוביכלל להלן סיכומי פגישות עם נציגי  .6
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 2020במרץ  5
 20-15-סימוכין: שד

 

 מתאר כוללנית למ"א שדות דןסיכום דיון: איסוף מידע במסגרת תכנית 

דיון  , 2020 במרץ 4במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים בתאריך  .1

 . מושב ניר צבי במועדון

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .2

 משתתפים: .3

 מושב ניר צבי:  3.1

 דב בלגה 3.1.1

 שחר רבינוביץ 3.1.2

 אבי רייטן  3.1.3

 גנור יהודה  3.1.4

 יעקב שינה 3.1.5

 רותי שחר 3.1.6

 מועצה אזורית שדות דן:  3.2

 אדר' חגית טל אור  3.2.1

 רן פוני  3.2.2

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים:  3.3

 עפר תיכון  3.3.1

 אדר' מיכאל יעקובסון.  3.3.2

 מידע שנמסר מנציגי היישוב במהלך הדיון:  .4

 גבולות היישוב

 (. 200שכונת דהמש )ובעתיד כביש  –מדרום  4.1

 שכונה חדשה של לוד. –שטח חקלאי ובעתיד הקרוב התמ"ל  –מצפון   4.2

 . 44כביש  –ממזרח  4.3

 שכונת פרדס ניר )לוד(. –ממערב  4.4

 דמוגרפיה

 ישוב חילוני.  4.5

 יינים.הוקם לחקלאים ולתעש 4.6

 תושבים.  1,316–בישוב כ 4.7

 מגרשים / הרחבה נחלות /

 מאוישת.לא  1נחלות,  86 4.8

 נחלה אחת פוצלה וממנה יש משק עזר שישווק לשני מגרשים. 4.9
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 דונם.  5עד  1מגרשים למשקי עזר בשטח של  54 4.10

 דונם.  1מ"ר עד  700מגרשים מאוישים בהרחבה בשטח של  34 4.11

 מגרשים(. 180מגרשים )סה"כ  159-מגרשים לא מאוישים הרחבה פוצלו ל 21 4.12

 .  בשטח ממוצע של חצי דונם יח"ד בהרחבה 98 4.13

 חקלאות

 שלושה חקלאים פועלים במושב. 4.14

 סוגי הגידולים:   4.15

 זיתים 4.15.1

 משתלה 4.15.2

 יער משקי )עצי איקליפטוס לתעשיית העץ(. 4.15.3

 מספוא. 4.15.4

 גידול בע"ח:  4.16

 לול אורגני 4.16.1

 עופות  4.16.2

 מכוורת דבורים  4.16.3

 אלמוגים 4.16.4

 קיימת התנגדות לגידול קנביס. 4.17

 עשייהת

אפשרות להקים מפעלים קטנים בשטח המגרש או קיבלו  חלק מחברי המושב במקור קיבלו  4.18

 מגרש באזור תעשייה צמוד בחוזה ישיר מול המינהל.

 דונם כ"א. 4מגרשים בשטח  12בשטח אזור התעשייה של ניר צבי קיימים   4.19

 שב"צ

 שלושה כתמים של מבני ציבור קיימים במושב ונותנים מענה: 4.20

 ושב שטח הכולל:בכניסה למ 4.20.1

 מזכירות 4.20.1.1

 מועדון  4.20.1.2

 אנדרטה 4.20.1.3

 מרפאת קופ"ח כללית 4.20.1.4

 סניף דואר 4.20.1.5

 מרכז פיס לחינוך גופני  4.20.1.6

 מגרש כדורסל 4.20.1.7

 שבט צופים  4.20.1.8

 ספרייה 4.20.1.9

 בית כנסת 4.20.1.10



 אדריכלים  - פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112י ברק בנ 7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:   03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 53 שלב מצב קיים  – שדות דן תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית 

 ח(-בית ספר יסודי אזורי עם חט"ב )א 4.20.1.11

 גני ילדים  3 4.20.1.12

 פעוטון  4.20.1.13

 גן שעשועים.  4.20.1.14

 הכולל: בצפון המושב אזור לספורט ותרבות 4.20.2

 מגרשי ספורט  4.20.2.1

 בריכת שחייה 4.20.2.2

 תרבותבית  4.20.2.3

 שטח קטן הכולל מבנה חוגיםבמרכז המושב  4.20.3

 חינוך

 בית ספר אזורי בתחום ניר צבי. 4.21

 תיכון בבית ספר אזורי במ"א גזר. 4.22

 תנועה ותחבורה

 . 44ליישוב כניסה אחת מכיוון כביש  4.23

 מתוכנן מחלפון עם כביש שירות שיוביל לכניסה הקיימת. 4.24

 המתוכנן יצמצם שטחי נחלות ושטחים חקלאיים.  200כביש  4.25

 הרחובות חסרות מדרכות ומפרצי חנייה. לאורך  4.26

 ניקוז

קיימות בעיות ניקוז ממערב למושב, בסמוך לאזור התעשייה, הנובעת מזרימה בימי גשם  4.27

 שמנקז את מתחם צריפין וממשיך לכיוון נחל שפירים.  44מכיוון כביש  

 ומימוש התמ"ל יובילו לבעיות ניקוז חמורות.  44קיים חשש שהשינויים בכביש  4.28

 יוביל לבעיות ניקוז בשטח המושב הגובל בכביש. 200ששיקוע כביש  ים חששקי 4.29

 ביוב

ומחוץ לשטח  44קיים מתקן משאבות ביוב של באר יעקב השוכן בדופן מערבית של כביש  4.30

המועצה, כשצינור הגלישה מצוי בתחום המועצה וניר צבי ומידי כמה חודשים מציף את 

 האזור וגורם למפגעי ריח וסביבה קשים.

 ופיתוח שהיישוב מעוניין לקדם יוזמות

דונם )"המשולש"( שאותו המושב מעוניין  16-10-ייצור שטח כלוא של כ 200פיתוח כביש  4.31

 לפתח לתעשייה, מסחר, תחנת דלק.

 שימור

 קיימות בארות מים עתיקות בתחום המושב. 4.32

 שטחי חוץ לישוב

 והתמ"ל. 200דונם לצורך כביש   850המושב השיב למינהל  4.33

 דונם למסחר או בית אבות בתחום התמ"ל.  36ה קבלו אפשרות לרכוש בפטור ממכרז  בתמור 4.34
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 סיכום:  .5

 סיכום דיון ישלח למשתתפים. 5.1

 דיונים נוספים יתקיימו לפי הנדרש. 5.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 

 

 2020בפברואר   16
 20-14-סימוכין: שד

 

 שדות דןסיכום דיון: איסוף מידע במסגרת תכנית מתאר כוללנית למ"א 

דיון  , 2020 בפברואר 5מסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים בתאריך ב .6

 .מושב אחיעזר במזכירות

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .7

 משתתפים: .8

 מושב אחיעזר: 8.1

 רונן בדני  8.1.1

 שלמי זכריה 8.1.2

 צדוק טרי  8.1.3

 מועצה אזורית שדות דן:  8.2

 סוסבר.צילה  8.2.1

 פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: משרד  8.3

 אדר' מיכאל יעקובסון.  8.3.1

 מידע שנמסר מנציגי היישוב במהלך הדיון:  .9

 גבולות היישוב

 מסילת הרכבת  –מדרום  9.1

   4404כביש  –מצפון   9.2

 העיר לוד  –ממזרח  9.3

 . 14כביש  –ממערב  9.4

 דמוגרפיה

 ישוב בעל מאפיינים דתיים / חרדיים.  9.5

 ת המרכז הסיעודי(, השני בגודלו במועצה.תושבים )ללא אוכלוסיי 2,000–בישוב כ 9.6

 מגרשים / הרחבה נחלות /

 דונם למגורים.  2.5דונם בממוצע לנחלה שמתוכה  20נחלות,  88 9.7

 דונם.  2.5מגרשים לבעלי מקצוע ומשקי עזר,  27 9.8
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 .  בשטח ממוצע של חצי דונם יח"ד בהרחבה 98 9.9

 חקלאות

 במושב.שני חקלאים פועלים  9.10

 סוגי הגידולים:   9.11

 חיטה 9.11.1

 רהשעו 9.11.2

 בקיה 9.11.3

 גידול בע"ח:  9.12

 דגים  9.12.1

 עופות פיטום  9.12.2

 חוות סוסים  9.12.3

 קיימת התנגדות לגידול קנביס בגלל חשש ממעורבות של ארגוני פשע. 9.13

 פל"ח / אחר

 קיימת פל"ח שברובה ללא היתרים:  9.14

 מחסנים 9.14.1

 משרדים )מיעוט( 9.14.2

 בתחום היישוב בית קברות המשרת את כלל המועצה. 9.15

 מיטות.   134  היישוב בשטח חום קיים מרכז סיעודי עםבמרכז  9.16

 חינוך

ילדי המושב הדתיים לומדים בבית הספר היסודי הממלכתי דתי במושב חמד ולאחר מכן  9.17

הבנים מתפזרים לתיכונים בגבעת שמואל, רמת גן ופתח תקוה והבנות בעיקר לאולפנת 

 צפירה שבמושב צפריה. 

יבות  מוד תורה רש"ש ולאחר מכן מתפזרים בישילדי המושב החרדים לומדים ביסודי בתל 9.18

 ואולפנות שונות.

 ילדים שבוחרים שלא להמשיך במסגרת דתית פונים לתיכון מקיף יהוד.  9.19

 תנועה ותחבורה

 . 1כביש מספר בסמיכות ל ,4404כביש  לצדהמושב ממוקם  9.20

 . 4404קיימות שלוש כניסות למושב מכיוון כביש   9.21

 . 4404בכניסה למושב הסמוכה לבית הקברות יש צורך ביצירת מעגל תנועה על כביש  9.22

 ר חב"ד ולכפר עצמו. מעוניינים בשביל אופניים שיקשר לתחנת הרכבת בכפ 9.23

לכפר חב"ד,  4404ש העוקף את מושב צפריה ממזרח ומקשר את כביש מעוניינים בכבי 9.24

 אך משמש את המקומיים. שכיום התוואי אינו סטטוטורי

 מים

 קיימת כניסה אחת בלבד של מים לקיבוץ.  9.25

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_412
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_412
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_412
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_1
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 בעבר היו שלוש כניסות אך שתיים מהן בוטלו בגלל בלאי. 9.26

 ניקוז

 ניקוז במרכז המושב ובשטח שכונת ההרחבה.קיימות בעיות  9.27

 בתים קרובים.  ל איילון עולה בחורף על גדותיו ושנה שעברה הוצפונח 9.28

 חסרות תעלות ניקוז ובשל כך נגרמות הצפות בחורף.  9.29

 ופיתוח שהיישוב רוצה לקדם יוזמות

 תיירות ונופש 9.30

 יש כוונה לפתוח מלונית.  9.30.1

 .יש כוונה להקים פארק מים בשיתוף עם כפר חב"ד 9.30.2

 ספורט 9.31

 חסר אולם ספורט במרכז המושב. 9.31.1

 רשימו

 קיימות בארות מים עתיקות בתחום חלקות א'.  9.32

 שטחי חוץ לישוב

דונם בתחום שטחה המוניציפלי של לוד, אותם קיבל המושב במסגרת  60קיים שטח של  9.33

 דונם.  300-הסכם השבת שטח של כ

 בתחום תכנית המתאר(.שטח זה ניתן לפתח במסגרת פיתוח עירוני )אינו נכלל  9.34

 סיכום:  .10

 ים.סיכום דיון ישלח למשתתפ 10.1

 דיונים נוספים יתקיימו לפי הנדרש. 10.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 

 

 ד' שבט תש"פ 2020בינואר   30
 20-13-סימוכין: שד

 

 סיכום דיון: איסוף מידע במסגרת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן

דיון  , 2020בינואר  21במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים בתאריך  .11

 . שב חמדמו במועדון

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .12

 משתתפים: .13

 מושב חמד: 13.1

 יאיר איזבוצקי  13.1.1

 בועז חן ציון  13.1.2
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 אמיר ליסטוונד.  13.1.3

 מועצה אזורית שדות דן:  13.2

 מהנדסת הוועדה המקומית. –אור -לאדר' חגית ט 13.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים:  13.3

 עפר תיכון  13.3.1

 עקובסון. אדר' מיכאל י 13.3.2

 מידע שנמסר מנציגי היישוב במהלך הדיון:  .14

 גבולות היישוב

 נחל שפירים ומושב גנות  –מדרום  14.1

 נחל אילון ואור יהודה  –מצפון   14.2

 412כביש  –ממזרח  14.3

 . 4כביש  –ממערב  14.4

 דמוגרפיה

 ישוב בעל מאפיינים מסורתיים / דתיים.  14.5

 תושבים )ללא אוכלוסיית הישיבה(. 1200–בישוב כ 14.6

 . תלמידים 300–ונה כמ " יצחקמאור " ישיבת  14.7

 בעיית הזדקנות, אין גורמי משיכה לאוכלוסייה צעירה. 14.8

 נחלות/הרחבה/מגרשים

 דונם כ"א.  2.5משקי עזר על שטח של  25 14.9

 דונם כ"א. 1מקצוע על שטח של מגרשים לבעלי  18 14.10

דונם השלמה בחלקות   5דונם +    10דונם. מקצתן רציפות והשאר    15נחלות. שטח נחלה    85 14.11

 ד' מהווים אזור למגורים.  2.5תוך שטח הנחלה ב'. מ

 מ"ר.  400יח"ד בהרחבה. שטח מגרש  98 14.12

 אין חלקות ג' במושב. השטח הועבר לטובת הקמת המחלף. 14.13

 נוספות.  אין למושב עתודות קרקע 14.14

 סטטוטוריקה

 . 6%וכוללת זכויות מוקנות של  80–תכנית נוכחית בתוקף קיימת משנות ה 14.15

 יישוב.מקדמים תכנית מתאר מפורטת ל 14.16

 סטטוס המושב לא שיתופי.  14.17

 חקלאות

 דונם.   2,000–שטח המשבצת כ 14.18

 אין בע"ח. החקלאות מבוססת על גידולים צמחיים.  14.19

 חקלאי אחד מעבד את כל שטחי המושב. 14.20

 סוגי הגידולים:   14.21
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 פלחה 14.21.1
 ירקות  14.21.2
 זיתים 14.21.3
 דשא 14.21.4

 קיימת חוות סוסים אחת.  14.22

 אין התנגדות להקמת חממות קנביס. 14.23

 פל"ח 

 קיימת פל"ח: 14.24

 סאונדעסקי במה ו 14.24.1

 אחסנה 14.24.2

 מכירות 14.24.3

 משרדים. 14.24.4

 תנועה ותחבורה

 .40כביש ו 4כביש , 1פר כביש מסבסמיכות ל ,412כביש  לצדהמושב ממוקם  14.25

 מכיוון מזרח בלבד.  412הכניסה ליישוב היא מכביש  14.26

 נתיבים לכל כיוון.  3עם  46השתנות ולהיות חלק מכביש חדש כביש זה עומד ל 14.26.1

שניתן לפתרון ע"י פיתוח    1הכביש החדש ייצור בעיית כניסה למושב מכיוון כביש   14.26.2

 עם כיכר מכל צד.  46מעבר מתחת לכביש 

 העדר גשר לאופניים והולכי רגל מעל נחל אילון צפונה מהיישוב. 14.27

בסמוך לכניסה למושב גנות הסמוך משמשת גם תחנת אוטובוס לכיוון צפון בלבד  -תח"צ  14.28

 את תושבי המושב.

 ניקוז

 מתוכננת בריכת השהייה במערב היישוב ובסמוך לנחל אילון על חשבון חלקות ב'.  14.29

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_412
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_412
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_412
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_40
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_40
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_40
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 ביוב

 תוואי קו ביוב לאורך נחל שפירים.  14.30

 צינור נפט 

 .4תוואי צינור נפט לאורך כביש  14.31

 ופיתוח שהיישוב רוצה לקדם יוזמות

 עסקי 14.32

 טודנטים. מעונות ס 14.32.1

 חלקות ב'. דונם על חשבון   60פיתוח תעסוקתי לניצול   14.32.2

 דונם בשטח חקלאי במערב היישוב. 200-הקמת חווה סולארית בשטח של כ 14.32.3

 נוף ותיירות  14.33

 פיתוח אזור תיירות על בסיס נחל איילון.  14.33.1

יישור של תוואי נחל איילון שכיום הוא מפותל, במטרה ליצור רצף של שטח  14.33.2

 וכות לנחל.משמעותי בחלקות ב' הסמ

 מעל נחל איילון. יזמות נופית הכוללת קישור לאור יהודה  14.33.3

 נגישות 14.34

 .פיתוח שביל לאופניים והולכי רגל שיקשר לפארק שרון מערבה מהיישוב 14.34.1

פיתוח גישה לתחנת הרק"ל/קו סגול המתוכננת בסמוך למתקן השפד"ן מצפון   14.34.2

 ב.ליישו

 .46ירידה לכביש שרות ומעבר מתחת לכביש  14.34.3

 קונפליקטים

 תנעשו מספר ניסיונוחום )שב"צ(. עיית ישיבה חרדית במרכז המושב על חשבון שטח ב 14.35

 למצוא לישיבה חלופות מחוץ ליישוב שלא צלחו.

 שטחי חוץ לישוב

דונם בתחום שטחה המוניציפלי של אור יהודה, אותם קיבל המושב  10.5קיים שטח של  14.36

 דונם.  85במסגרת הסכם השבת שטח של 

 תכנית המתאר(.סגרת פיתוח עירוני )אינו נכלל בתחום שטח זה ניתן לפתח במ 14.37

 סיכום:  .15

 סיכום דיון ישלח למשתתפים. 15.1

 דיונים נוספים יתקיימו לפי הנדרש. 15.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 
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 י"ז טבת תש"פ 2020בינואר   15
 20-12-סימוכין: שד

 

 סיכום דיון: איסוף מידע במסגרת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן 

בינואר    14דן, התקיים בתאריך י"ז טבת תש"פ,  נת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות  במסגרת הכ .16

 מושב גנות.דיון במזכירות , 2020

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .17

 משתתפים: .18

 גנות: 18.1

 שלמה שניידר 18.1.1

 ערן שקדי  18.1.2

 רוזט בן עטר  18.1.3

 טובה אגינסקי 18.1.4

 רחל אדרי 18.1.5

 אפרים אשכנזי 18.1.6

 יועץ יזמות וועד המושב.  –לוקסמבורג  אלון 18.1.7

 מועצה אזורית שדות דן:  18.2

 אגף הנדסה. –צילה ססובר  18.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים:  18.3

 עפר תיכון  18.3.1

 אדר' מיכאל יעקובסון.  18.3.2

 מהלך הדיון:  .19

 להלן מידע שנמסר ע"י נציגות המושב: 19.1

 גבולות היישוב

 ומחלף גנות 1כביש   –מדרום  19.2

 4כביש  –ממערב  19.3

 ם ומושב חמדנחל שפירי –  מצפון 19.4

 שטח פתוח.  –ממזרח  19.5

 דמוגרפיה

 תושבים. 650-תושבים, לדברי נציגי היישוב כ 588( בגנות 2018לפי נתוני למ"ס ) 19.6

 נחלות/הרחבה/מגרשים

 ג'. -אין חלקות ב' ו 19.7

מגרשים בהרחבה אושרו אך בגלל תסבוכת קניינית לא מומשו ובכוונת המושב לבטל  69 19.8

 בתחום הנחלות.ות לנצל את התכנית, ואת הזכוי
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 דונם ומחלקן נגרע שטח לטובת הרחבת דרכים בהיקף המושב. 12שטח הנחלות הוא  19.9

 יוזמות

מגרשים צמודי דופן למושב ממזרח. גישה   12-דונם המורכב מ  84מעוניינים לפתח שטח של   19.10

 . אפשרות למלונות דרכים לשירות נתב"ג.412אפשרית מכיוון כביש  

דונם ולהקים בשטחו בית אבות סיעודי של  12ושב של במרכז הממעוניינים לפתח שב"צ  19.11

 מחלקות, או מלונית שיקום, או דיור להשכרה לסטודנטים.  12

 חקלאות

 אין חקלאים במושב. 19.12

 קיימים מטעים בנחלות.  19.13

 חוות סוסים.  2 19.14

 מבני ציבור

 חסר מועדון נוער.   19.15

 במושב קיימת מרפאה שאינה פעילה. 19.16

 נוסעים לרמת אפעל.שנה חינוך: תלמידי כתה א' החל מה 19.17

 תיירות

 אין יוזמות תיירותיות שמומשו. 19.18

 תנועה ותחבורה

 מכיוון דרום בלבד.  4הכניסה ליישוב היא מכביש  19.19

 . 412כניסה נוספת על דרך עפר מכיוון כביש   19.20

 .4לבאים מצפון באמצעות כביש שירות מקביל לכביש  4מעוניינים לאפשר כניסה מכביש  19.21

 והולכי רגל שיקשר לפארק שרון. אופניים מעוניינים בשביל  19.22

 ניקוז

 קיימות בעיות ניקוז בתחום המושב. 19.23

 מפגעים

 חוששים מקרינה הנובעת מתחנת חשמל במחלף גנות. 19.24

 

 סיכום:  .20

 סיכום דיון ישלח למשתתפים 20.1

 דיונים נוספים יתקיימו לפי הנדרש. 20.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 
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 י"ז טבת תש"פ 2020בינואר   15
 20-10-סימוכין: שד

 

 כום דיון: איסוף מידע במסגרת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן סי

בינואר    14במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים בתאריך י"ז טבת תש"פ,   .21

 .כפר חב"דדיון במזכירות , 2020

 מהמתכננים.מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב  .22

 משתתפים: .23

 כפר חב"ד: 23.1

 נחמן רייכמן  23.1.1

 מענדי בלוי  23.1.2

 ידידיה חסין  23.1.3

 מנחם להר 23.1.4

 שייע סגל 23.1.5

 שמואל אזימוב 23.1.6

 יוסי גולדברג  23.1.7

 צבי -יענקי הר 23.1.8

 מועצה אזורית שדות דן:  23.2

 חבר מועצה.  –רן פוני  23.2.1

 מהנדסת הוועדה המקומית. –אור -אדר' חגית טל 23.2.2

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים:  23.3

 תיכון עפר  23.3.1

 אדר' מיכאל יעקובסון.  23.3.2

 מהלך הדיון:  .24

 להלן מידע שנמסר ע"י נציגות כפר חב"ד:  24.1

 גבולות היישוב

 44מדרום כביש  24.2

 מצפון מסילת הרכבת 24.3

 ממזרח וממערב שטחים חקלאיים החוצצים בין היישוב ובין בית דגן וניר צבי.   24.4

 לנתב"ג. 1הוא שטח למוסד חינוכי הכלוא בין כביש "כפר חב"ד ב'"/"מכללת בית רבקה"  24.5
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 (1986פר חב"ד )למושב כ 12/525תכנית גז/

 

 דמוגרפיה

- תושבים וכ 7,690-היישוב כ, לדברי נציגי 6,422( בכפר חב"ד 2018לפי נתוני למ"ס ) 24.6

הנובעת  20%)תוספת של  9,000-בתי אב, בעוד שבפועל מוערך מספרם בכ  1,300

 משכרויות לא ספורות(.

 אוכלוסיית היישוב תוכפל.  2040צפוי כי בשנת  24.7

 מחרדים מחסידות חב"ד. אוכלוסיית היישוב מורכבת   24.8

 ממשקים עם הסביבה הקרובה

 דונם לטובת אחסנה. 285נתב"ג הפקיעו שטח חקלאי של  24.9

בית דגן מקים שטח תעסוקה בדופן הפונה לכפר חב"ד ובכפר מבקשים לפתח תעסוקה  24.10

 צמודת דופן לאזור זה.

 סטטוטוריקה

 לא מגבילה את היקף יח"ד.  35תמ"א  24.11

 מערב היישוב. -יח"ד בצפון 64-מקודמת תכנית ל 24.12

 משרד השיכון מקדם תכנית מגורים ממערב ומדרום ליישוב. 24.13

 ויות בנייה בשטחים החומים. אין זכ 24.14

 שטחי ציבור

 התב"ע התקפה ליישוב מאפשרת ריבוי שימושים בשטחי הציבור.  24.15
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 ( 1986למושב כפר חב"ד ) 12/525מתוך הוראות תכנית גז/

 פל"ח 

 בשתי נחלות יש משרדים.  24.16

 ייה, מסחר ותעסוקה פזורים בשטח היישוב וכוללים בין השאר:דונם של תעש 19 24.17

 מטבחיים בית  24.17.1

 עיבוד בשר 24.17.2

 תעשייה קלה )ייצור רדיאטורים, זכוכית(  24.17.3

 מאפיית מצות  24.17.4

 חקלאות

 נחלות(. 74משקים עוסקים בחקלאות )מתוך  5 24.18

 במושב קיימים ענפי החקלאות הבאים: 24.19

 כוורות.  24.19.1

 אתרוגים.  24.19.2

 פלחה. 24.19.3

 תיירות

 "מאחורי הדבש". 24.20

 אלף מבקרים.  20-מבקרים בה מידי שנה כ – ת מצות כפר חב"ד מאפיי 24.21
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 מדרשיה לסמינרים. 24.22

 תנועה ותחבורה

 : מתוכנן שינוי במיקום הכניסה.44כניסה דרומית מכביש  24.23

בסמוך לתחנת הרכבת מתוכננת הפרדה מפלסית בין כביש הגישה מצפון מתחת למסילת  24.24

 דונם(.  40-הרכבת )השטח שיגרע הוא כ

 ובצמוד לתחנת ומסילת הרכבת.כבים מצפון מתכונן חניון ר 24.25

 שבילי אופניים   24.26

 יש רצון ליצור קישוריות לסביבה. 24.26.1

 ניקוז

 קיימות בעיות ניקוז בתחום המושב ובסביבתו. 24.27

 שימור

 אין מבנים ואתרים לשימור.  24.28

 ביוב

 מערבית. -אין פתרון ביוב מערכתי לשכונה הצפון 24.29

 סיכום:  .25

 סיכום דיון ישלח למשתתפים 25.1

 יתקיימו לפי הנדרש.דיונים נוספים  25.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 

 

 י"ז טבת תש"פ 2020בינואר   15
 20-11-סימוכין: שד

 

 סיכום דיון: איסוף מידע במסגרת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן 

בינואר    14במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים בתאריך י"ז טבת תש"פ,   .26

 .זיתן מושבדיון במזכירות , 2020

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .27

 משתתפים: .28

 זיתן: 28.1

 אשר ג'רבי 28.1.1

 דודו פדלון  28.1.2

 מועצה אזורית שדות דן:  28.2

 חבר מועצה.  –רן פוני  28.2.1

 מהנדסת הוועדה המקומית. –אור -אדר' חגית טל 28.2.2
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 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים:  28.3

 תיכון עפר  28.3.1

 ון. אדר' מיכאל יעקובס 28.3.2

 מהלך הדיון:  .29

 להלן מידע שנמסר ע"י נציגות המושב: 29.1

 גבולות היישוב

 המתוכנן ואזור לוד   200כביש  -מדרום  29.2

 נחל איילון  –ממזרח  29.3

 המושבים יגל אחיעזר.  –ממערב ומצפון  29.4

 דמוגרפיה

 תושבים.  1,081ביישוב  29.5

 ממשקים עם הסביבה הקרובה

דונם לטובת  750פקעו מהמושב בתחום א"ת לוד שהתקבלו לאחר שהודונם  60ליישוב יש  29.6

 התמ"ל בלוד.

 נחלות/מגורים

 נחלות  74 29.7

 משקי עזר, שאחת מהן מפוצלת.  25 29.8

 כפי שמצוין בטבלה שהתקבלה מהמועצה(. 31)ולא  92מספר יח"ד בהרחבה הוא  29.9

 פל"ח 

 אחסנה  29.10

 ספא 29.11

 חקלאות

 משקים עוסקים בחקלאות. 10 29.12

 ענפי החקלאות הבאים:במושב קיימים  29.13

 ירקות  29.13.1

 מטעים 29.13.2

 בעלי חיים:  גידול 29.14

 עדרי כבשים  2 29.14.1

 חוות סוסים.  2 29.14.2

 תנועה ותחבורה

 תחסם הכניסה מכיוון לוד ותמנע תנועה עוברת.  200עם מימוש התכנית לכביש  29.15

 סיכום:  .30

 סיכום דיון ישלח למשתתפים 30.1

 דיונים נוספים יתקיימו לפי הנדרש. 30.2
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 2020בינואר  8
 20-08-שדסימוכין: 

 

 תאר כוללנית למ"א שדות דן סיכום דיון: איסוף מידע במסגרת תכנית מ

דיון   2020בינואר  5 בתאריך במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים  .31

 . מושב יגלבמועדון 

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .32

 משתתפים: .33

 יגל: 33.1

 יפרח ניסים  33.1.1

 מוריס דדון  33.1.2

 רמי דדון  33.1.3

 אורי ניסים  33.1.4

 סמי צ'פני  33.1.5

 ל ביטון גבריא 33.1.6

 עורכת תכנית מתאר מפורטת ליגל. –אדריכלית ליה צור דדון   33.1.7

 מועצה אזורית שדות דן:  33.2

 חבר מועצה.  –רן פוני  33.2.1

 מהנדסת הוועדה המקומית. –אור -אדר' חגית טל 33.2.2

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים:  33.3

 עפר תיכון  33.3.1

 מיכאל יעקובסון. אדר'  33.3.2

 מהלך הדיון:  .34

 מקדים שנשלח ע"י עורכי התכנית נמסר מסמך הכולל מידע לפי מסמך 34.1

 נמסרה תכנית מתאר מקומית שמקודמת כיום למושב.  34.2

 להלן מידע נוסף למסמך שנמסר ע"י נציגות המושב: 34.3

 רקע כללי

 . 4404וכביש  1כלוא בין כביש השטח ה –המושב גבולות משבצת  34.4

 25%)תוספת של    1,200-תושבים בעוד שבפועל מוערך מספרם בכ  970-ביישוב כרשומים   34.5

 הנובעת משכרויות לא ספורות(.

 אוכלוסיית היישוב מעורבת: חילונים, מסורתיים, דתיים ומעט חרדים.  34.6

 סטטוטוריקה

 יח"ד. 300מאפשרת  35תמ"א  34.7

 ביוזמת היישוב נערכת תכנית מתאר מפורטת.  34.8
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 פל"ח 

 ישובי בסמוך לכניסה המערבית.מבקשים לפתח פל"ח י  34.9

 פיתוח תיירות  34.10

 הארחה )צימרים, מלונית(. 34.10.1

 סעדה.ה 34.10.2

 גבעת דני / גבעה היסטורית.  –גן ארכיאולוגי   34.10.3

 חקלאות

 משקים חקלאיים.  9 34.11

 קיימת מגבלה של מכסת מים.  34.12

 אין מכסות לגידול בעלי חיים. 34.13

 המושב אינו מאשר גידול קנאביס בגלל מכסת מים נמוכה. 34.14

 קיימים ענפי החקלאות הבאים:במושב  34.15

 ירקות.  34.15.1

 מטעים.  34.15.2

 חוות סוסים.  3 34.15.3

 שטחי ציבור

 תרבות גדול.חסר מבנה  34.16

 בשתי קומות.  100%-יש לאפשר % בניה בתחום השטחים החומים )שב"צ( כ 34.17

 חרדי(.  –דתי  – יש לתת מענה למבני הציבור לפי מגזרים )חילוני  34.18

 תנועה ותחבורה

 במושבדרכים חדשות ושינוי קיימות  34.19

מול הכניסה לבית הקברות  4404מבקשים כניסה נוספת ליישוב מכיוון כביש  34.19.1

 פל"ח.  ולפתח לצידה

 כיוונית ברחוב חוני המעגל העוטף את מרכז היישוב. -מבקשים לבחון תנועה חד 34.19.2

 . 200פתרון אקוסטי מפני רעש מכביש  34.19.3

 שבילי אופניים   34.20

יש לחבר את המושבים באמצעות שביל אופניים שיקושר לרשת שבילים  34.20.1

 פארק שרון(. –נחל אילון, גנות   –מטרופולינית/ארצית )ת"א 

 ריות לתחנת הרכבת בכפר חב"ד ולפארק שרון. יש רצון ליצור קישו 34.20.2

 נוף

 נטיעת עצים לאורך הדרכים בין המושבים.  34.21

 ניקוז

שב )משערים שבגלל שכונת ההרחבה ושינויים  קיימות בעיות ניקוז באזורים שבמרכז המו 34.22

 בתעלות ניקוז בשטחים החקלאיים(.
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 ממשקים עם הסביבה הקרובה

 חינוך ביהוד וראשל"צ. שילוב חלק מילדי המושב בלימודים במערכות 34.23

 קיים לחץ מהסביבה הקרובה לבנית מגורים עירונית בתחום המועצה.  34.24

 

 סיכום:  .35

 סיכום דיון ישלח למשתתפים 35.1

 דיונים נוספים יתקיימו לפי הנדרש. 35.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 

 

 2020בינואר  8
 19-07-סימוכין: שד

 

ת מתאר כוללנית  סיכום דיון עם נציגי צפריה שנערך במסגרת הכנת תכני  הנדון:

 למ"א שדות דן 

דיון   2020בינואר  5 בתאריך במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים  .36

 . מושב צפריהבמזכירות 

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .37

 משתתפים: .38

 צפריה:  38.1

 מנחם פרידמן  38.1.1

 יוסי תהילה 38.1.2

 צביקה מנור.  38.1.3

 דות דן: מועצה אזורית ש 38.2

 חבר מועצה.  –רן פוני  38.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים:  38.3

 עפר תיכון  38.3.1

 אדר' מיכאל יעקובסון.  38.3.2

 בנושאים הבאים:  נציגי היישוב הציגו מצב קיים של היישוב וכיווני פיתוח .39

 רקע כללי .40

 . 4404וכביש  1כלוא בין כביש השטח ה –המושב גבולות משבצת  40.1

 נחלות  82 40.2

 בתי אב.  220-כ 40.3

 תושבים.  1,100-כ 40.4
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 אוכלוסיית היישוב דתית.  40.5

 יח"ד.  318ביוזמת היישוב נערכת תכנית מתאר מפורטת שתביא לסך הכל  40.6

 סטטוטוריקה  .41

 יח"ד. 350מאפשרת  35תמ"א  41.1

 יח"ד  318מקודמת תכנית מתאר מקומית לישוב אשר במסגרתה מתוכננות  41.2

 יח"ד להשכרה  20מקודם רעיון לממש  41.3

 פל"ח .42

 שלושה עסקים ביתיים(שניים  אין פל"ח מהותי במושב )למעט 42.1

 מעוניינים במלונית.  42.2

 מעוניינים לפתח פל"ח בחלקות ב'. 42.3

 אין תכנון מהותי בגלל אילוצי נגישות  - 19משבצת  42.4

 ( 28/30קידום מיזמים עשוי להיות על בסיס חילופי שטחים עם שטחי החווה )מגרשים   42.5

 חקלאות .43

 במושב יש חלקות א' וחלקות ב' 43.1

 גודל ממוצע של נחלות א'  43.2

 דונם כ"א  14–מושב כבהיקף ה 43.2.1

 דונם כ"א 10–נחלות כלואות במרכז כ 43.2.2

 כל שטחי החקלאות מעובדים ע"י חברי המושב באמצעות מספר חקלאים מצומצם. 43.3

 במושב קיימים ענפי החקלאות הבאים: 43.4

 (. 105מטעי זיתים )קיים בית בד בנחלה  9-10 43.4.1

 חקלאות עונתית. 43.4.2

 מוסדות ציבור  .44

אולפנת צפירה. על שטח שאינו כלול במשבצת   -אזורי  -עלי  במרכז היישוב פועל מוסד חינוכ 44.1

 המושב.

 מבני ציבור חסרים:  44.2

 מועדון לתנועת נוער.  44.2.1

 מקווה לגברים.  44.2.2

 מועדון לוותיקים.  44.2.3

 כיתות לצהרונים.  44.2.4

 אין מקלטים  44.2.5

 תנועה ותחבורה .45

 כניסות 45.1

 למושב קיימות שתי כניסות 45.1.1

   ולוד.  412מחבר בין כביש ה 4404כניסה מכביש  -מצפון  45.1.1.1
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 רחוב הגפן המתחבר לכפר חב"ד )דרך לא מתוחזקת(. – מדרום 45.1.1.2

 את המושב חוצה דרך מעבר לכפר חב"ד. 45.1.2

דרך זו עוברת לאחזקת נתיבי ישראל )מע"צ לשעבר( ותשודרג  45.1.2.1

 בהתאם.

 מ' ואין צורך בהפקעות.  20הסטטוטורי   רוחב הרצועה 45.1.2.2

 46כביש  45.2

וממנו   4404שממנו נכנסים כיום לכביש  412הכביש מתוכנן על בסיס כביש  45.2.1

 למושב.

תבוטל ומוצע פתרון    412, הכניסה הקיימת כיום מכביש  46במסגרת תכנון כביש   45.2.2

 אשר במסגרתו נדרשת נסיעה עד לצומת אור יהודה וחזרה.

היישוב מתנגד לפתרון המוצע. מבקשים לשמר לפחות את האפשרות של כניסה  45.2.3

 . 412/46ימינה מכביש 

 . אין השפעה מיוחדת. 46המחובר לכביש  46יחובר לכביש  –  200כביש  45.3

 ניקוז .46

 אין בעיות ניקוז משמעותיות. 46.1

 מורשת .47

 אין אתרי מורשת מיוחדים ביישוב. 47.1

 השפעות נתב"ג .48

 אין השפעות מיוחדות.  - 12-30מסלול  48.1

 יש רעש.  - 08-26מסלול  48.2

 אלו. המקודם בימים  4/2המושב הביע התנגדות לתיקון לתמ"א  48.3

 סיכום .49

 סיכום דיון ישלח למשתתפים. 49.1

 ספים יתקיימו לפי הנדרש.דיונים נו 49.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 

 2019בדצמבר  8
 19-04-סימוכין: שד

 

סיכום דיון עם נציגי משמר השבעה שנערך במסגרת הכנת תכנית מתאר   הנדון:

 כוללנית למ"א שדות דן

דיון במזכירות    03.12.19  בתאריךבמסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית למ"א שדות דן, התקיים   .50

 .השבעה מושב משמר

 מטרת הפגישה קבלת מידע על בסיס מסמך מקדים שנשלח למושב מהמתכננים. .51
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 משתתפים: .52

 משמר השבעה: 52.1

 יו"ר ועדה מקומי וועד אגודה.  –בני קורש  52.1.1

 רן פוני  52.1.2

 שחר דנציגר  52.1.3

 סגלאדר' מרק  52.1.4

 מועצה אזורית שדות דן:  52.2

 מהנדסת הוועדה המקומית. –אור -אדר' חגית טל 52.2.1

 דריכלים: משרד פיטלסון שילה יעקובסון א 52.3

 עפר תיכון  52.3.1

 אדר' מיכאל יעקובסון.  52.3.2

 מהלך הדיון:  .53

 : , תכניות בהכנה וכיווני פיתוחנציגי היישוב הציגו מצב קיים של היישוב

 רקע כללי

 1-412-44-4כלוא בין כבישים ארציים השטח ה –המושב גבולות משבצת  53.1

 דונם.  1431סה"כ שטח משבצת המושב  53.2

 לוועד האגודה .   עיקר השטח נחלות א'. נחלות ב' שייכות 53.3

 אין למושב קרקעות מחוץ לתחום המשבצת 53.4

 יח"ד )לא כולל יחידת הורים(   229סה"כ  -מגורים  53.5

 מ"ר כ"א 900בשטח של  70  –הרחבות משנות ה  27 53.5.1

 מוקדים במושב 4–ב 80 -ם במסגרת הרחבות משנת ה מגרשי 82 53.5.2

 דונם.  2.5יחידות )כולל יחידת הורים(. החלק למגורים  2נחלות הכוללים  95 53.5.3

 משקי עזר  25 53.5.4

 יח"ד 300מאפשרת  35תמ"א  53.5.5

 תנועה ותחבורה

 1/ 1/ א/ 47, תכנית בתוקף  44/412מחלף בית דגן, כבישים   53.6

שינוי תוואי והרחבת הדרך על חשבון המחנה המתפנה ותגרע שטחים ממשבצת  53.6.1

 היישוב.

מתחם אמישרגז השוכן כיום בדרום המושב, מחוץ למשבצת, יועתק לתחום  53.6.2

 המחלף.

 תיסגר,  44עדכון המחלף, הכניסה הדרומית למושב מכיוון כביש  לאור 53.6.3
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שתתחבר  412תיסלל דרך גישה פנימית חדשה מהכניסה הראשית בכביש  53.6.4

ביציאה/כניסה ימינה/ימינה. קטע    44למתחם אמישרגז החדש ותשתלב עם כביש  

כביש זה יעבור בתוך המחלף, מחוץ למשבצת המושב, על חשבון החלק המערבי 

 ה המתפנה.של המחנ

 1ב/   /47, תכנית בהכנה 1/412מחלף שפירים כבישים  53.7

   46מיועד לגדול ולתת מענה לכביש חדש  53.7.1

רכב שבא מצפון  הטבעת הדרום מערבית לא מומשה. יש הפקעה של השטח.  53.7.2

, נוסע עד הכניסה  1ורוצה לפנות מזרחה )לירושלים( לכביש    412)יהוד( על כביש  

ביש הכניסה למושה וכתוצאה מכך יש למושב ומשתמש במעגל התנועה על כ

 .עומס ביציאה מהמושב

 412כניסה למושב מכביש  53.8

הטבעת החסרה לעיל, יש להרחיב בנתיב אחד לכל צד מהכניסה ועד עד למימוש   53.8.1

למעגל התנועה, כדי להקל את העומס שנוצר בעקבות כניסת רכבים הבאים 

 . 1מצפון ויורדים לכביש 

 רתיות השפעות תחבו –מחלף נתב"ג החדש  53.9

 תכנית בתוקף – 33תת"ל  53.10

 33תת"ל  -לוד -אביב מרכז-קטע תל מסילה רביעית באיילון, 53.10.1

 1התכנית תשפיע על המושב בשטח לאורך כביש  53.10.2

 חניון חנה וסע שפירים  53.11

לא קיימת נגישות רגלית ולרוכבי אופניים בין המושב ובין המתחם חנה וסע  53.11.1

 לתושבי המועצה

 בתחנת דלק התאומים מחוץ למשבצת המוש 53.12

 הערת מהנדסת המועצה –שבילי אופניים   53.13

יש לחבר את המושבים באמצעות שביל אופניים שיקושר לרשת השבילים  53.13.1

 המטרפולינית/ארצית. 

 שביל ישראל עובר לאורך/בקרבה נחל איילון בתחום המועצה 53.13.2

 יש רצון ליצור קישוריות בין תחנת הרכבת בלוד לזו שבכפר חב"ד 53.13.3

 יתה כחלק ממערכת ארצהתכנון יאפשר יצירת רציפות תנוע 53.13.4

 דרכים חדשות במושב 53.14

ארגון של מערך הכבישים הפנימיים על מנת לאפשר גישה אחורית למצבים -רה 53.14.1

 של פיצול נחלות

 נבחנת אפשרות ליצירת שני רחובות חדשים:  53.14.2

 במקביל לרחוב קורדובה.  •

 במקביל לרחוב רוזנבלום. •
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 מסחר ותעסוקה

עומדת לקום תחנת דלק חדשה ובהמשך  ,412מצפון לכביש הכניסה למושב, לאורך כביש  53.15

אינה בעלת משולשים וגיאומטרית השטח  אחריה מתוכנן אזור מסחרי לפי תכנית מאושרת.  

 . מאפשרת ניצול מיטבי 

בהיקף של  בזכויות הבניה להקמת מבנים  שינוי ייעוד  בשטח זה נמצאת כיום בהכנה תכנית ל 53.16

אפשרות לחילופי שטחים על  נשקלת גם ה מ"ר למסחר ותעסוקה עם תחנת דלק.  7,000

 השטחמנת להביא לגיאומטריה סבירה שתאפשר ניצול טוב יותר של 

 בנוסף, מעוניינים להרחיב את המסחר והתעסוקה ברמה המקומית במרכז המושב. 53.17

 חקלאות

 החקלאות הבאים: במושב קיימים ענפי  53.18

 פרחים  53.18.1

 שני דירי כבשים  53.18.2

 לולים לפטם  53.18.3

 לצורך גידול קנביס. קיים חשש מהקמת מבנים חקלאיים גדולים  53.19

 בשטחים החקלאיים אין זכויות בניה 53.20

 מגוריםהסדרת ה

 יחידה שלישית בנחלות 53.21

 יחידה שניה במשקי העזר 53.22

מתן הכשר למרתפים שנבנו בשטח קונטור המבנה בהרחבות ולא  –  21/314/14תיקון לגז  53.23

 כמופיע בתקנון.  60רק 

 מוצע לאפשר כניסה חיצונית למרתף. 53.24
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 דסת המועצההערת מהנ –  1000/גז

מוצע לנסח הוראות שימנעו מטרדים כמו גם לקבוע שימושים אסורים, ולהגביל את  53.25

 השימושים שהתכנית מתירה.

 

 סיכום:  .54

 ישלח למשתתפיםסיכום דיון  54.1

 דיונים נוספים יתקיימו לפי הנדרש. 54.2

 רשם: מיכאל יעקובסון 
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 ואיתור פערים 21/3תחום פיתוח על פי תמ"מ   - ' ז  פרק 

(, מוסדות )בית רבקה( ותעשיה ליישוביםבחינה של גבול שטח פיתוח על פי התמ"מ בתחומים של פיתוח כפרי ) .1

 יפין( ביחס לתכניות מפורטות תקפות, חושפת פערים. צר)אזור תעשייה 

 להלן טבלה המסכמת את פערי השטחים:  .2

 

עם הדגשת הפערים בין גבול התמ"מ ובין הפיתוח  ,"ממלהלן מפות לכל אחד מאזורי הפיתוח המופיעים בת .3

 בפועל:

 

 

 

סה"כפעריםתחום פיתוחפיתוחשם

894.985.8980.7כפריחמד1

738.36.7745.0כפריגנות2

1,392.670.11,462.7כפרימשמר השבעה3

697.321.6718.9כפריצפריה4

151.635.7187.3מוסדימוסד בית רבקה5

1,082.5163.51,246.0כפריכפר חב"ד6

883.241.8925.0כפריאחיעזר7

531.224.8556.0כפרייגל8

633.451.5684.9כפריזיתן9

1,267.582.71,350.2כפריניר צבי10

1,098.580.71,179.2תעשייתיאזור תעשייה צריפין11
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 חמד .4
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 גנות .5
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 משמר השבעה .6
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 צפריה  .7
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 כפר חב"ד .8
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 מוסד בית רבקה .9
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 אחיעזר .10
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 יגל .11
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 זיתן .12
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 ניר צבי  .13
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 אזור תעשייה צריפין  .14
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 סביבה

 ד"ר תמר טרופ
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 מבוא .1

פרק זה מציג בתמציתיות את ההיבטים הסביבתיים של המצב הפיסי והתכנוני הקיים במ"א שדות דן.  

חלקו הראשון סוקר את יעודי הקרקע הרלוונטיים בהתאם לתכניות העליונות החלות בשטח התכנית,  

חלקו השני מתאר את ערכי הטבע והסביבה הקיימים, וחלקו השלישי מציג את המטרדים והמפגעים  

 יקריים שזוהו בתחומי התכנית.  הע

 

 ייעודי קרקע .2

 סביבת התכנית 2.1

  35-מועצה אזורית )מ"א( שדות דן )עמק לוד לשעבר( שוכנת במחוז מרכז ומשתרעת על שטח של כ

מזרח  -דרוםב,  גוריון - נמל תעופה בןב, באור יהודה ו1בכביש  -  מזרח -קמ"ר. המ"א גובלת בצפון ובצפון

, מחלף גנות ומחלף השבעה,  44בכביש  – מערב-בדרום בדרום ו , לודו  מועצה אזורית חבל מודיעיןב -

פארק אריאל שרון )תחנת המעבר ופארק המחזור   ,44בכביש  –ובמערב  , באר יעקבוב רמלהב

היישוב בית דגן, שאיננו משתייך למ"א שדות דן, יוצר   .וחולון  ראשון לציון, בית דגן חירייה(, אזור, 

 מובלעת בתוך שטח המ"א.  

 .  2-ו 1מקום התכנית וסביבתה על רקע מפה טופוגרפית ותצלום אוויר מוצגים בתרשימים מס' 

מתאפיין בטופוגרפיה מישורית למדי  שטח התכנית מהווה חלק מחטיבת הנוף שרון דרומי. השטח 

 מערב. -מ' בצפון  20-מזרח לגובה של כ-מ' מעל לפני הים בדרום  70-המשתפלת במתינות מגובה של כ 

יישובים כפריים: אחיעזר, גנות, זיתן,    8יישובים. מתוכם    9-תושבים ב   16,000-במ"א מתגוררים קרוב ל

  5כפר חב"ד. אופי היישובים מגוון וכולל    -ויישוב מיוחד אחד  חמד, יגל, משמר השבע, ניר צבי וצפריה;  

בעלי צביון חילוני. היישוב הגדול ביותר הוא כפר חב"ד, שבו   2-בעלי צביון מעורב, ו 2בעלי צביון דתי, 

 מתגוררת כמחצית מהאוכלוסייה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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 : מפה טופוגרפית של מ"א שדות דן1תרשים 
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 צילום אווירמ"א שדות דן על רקע של  :2תרשים 
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 יעודי קרקע 2.2

 1תכניות מתאר ארציות 2.2.1

תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור )מאושרת מיום   – 35/1תמ"א  2.2.1.1

9.6.2016  ) 

  -עפ"י תשריט המרקמים, רוב שטחה של המ"א שדות דן נמצא בתחומי מרקם שמור משולב ויתר 

בתחומי מרקם עירוני. מרקם שמור משולב מיועד לשלב התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה ירוקה  

צפון לדרום, כולל חיצים פתוחים לאורך ערוצי הנחלים הראשיים. השטחים המוגדרים כמרקם עירוני  מ

באזור    44-ו  2מערבית של שטח המ"א התחומה ע"י כבישים  -הדרום כוללים את ניר צבי וחלק מהרצועה  

 משמר השבעה. 

  מסומן   שמור משולב()המוגדר גם כמרקם    שטח התכנית(, רוב  3לפי תשריט הנחיות סביבתיות )תרשים  

מערבי של התכנית, ממזרח לכביש  -סביבתית גבוהה. בנוסף, חלקה הדרום -כשטח בעל רגישות נופית 

כשטח לשימור משאבי מים. עפ"י הוראות התמ"א, תכנית מקומית בשטח שימור משאבי   , מסומן44

דרולוגית ובהוראות  לזיהום מי התהום, תלווה בחוות דעת הי  לגרום  המים, אשר לדעת מוסד תכנון עלול

 .למניעת הפגיעה במי תהום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 35/1: שטח התכנית על רקע תשריט הנחיות סביבתיות של תמ"א 3תרשים 

  

 
נמצאים עדיין בהערות של הוועדות  התכנית (, אולם תשריטי12.2.20אושרה במהלך הכנת הדו"ח ) 1תמ"א   1

 .1 לפיכך הוחלט להציג גם תכניות הנכללות בתמ"א .המחוזיות
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מאושרת  )נחלים וניקוז  – תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים  –  3/ב/34תמ"א  2.2.1.2

18.12.2006 ) 

, עובר עורק ניקוז  1לאורך גבולה הצפוני של התכנית, מצפון לכביש ,  (4)תרשים   עפ"י תשריט התמ"א

 כ"נחל ראשי"( בתחום נחל לתכנון )נחל איילון(.   1ראשי )המוגדר לפי תמ"א 

 מערב. -מזרח לדרום-עורק ניקוז ראשי נוסף )נחל שפירים( חוצה את שטח התכנית מדרום

כ"נחל משני"( המזינים    1וגדרים לפי תמ"א  בנוסף, עוברים בתחומי התכנית מספר עורקים משניים )המ

 באזור אחיעזר.    - באזור ניר צבי )כולל גם פשט הצפה( ומשמר השבעה, ומצפון    - את נחל שפירים מדרום  

 חלק קטן מפשטי ההצפה של ערוצי הנחלים הללו נמצאים בתחומי התכנית.   

מ' מכל צד של ציר עורק   50-מ' מכל צד של ציר עורק ראשי ו 100רצועת השפעה של  התמ"א קובעת

 . מגבלות סביבתיות  משני. בשטחים אלו חלות 

התמ"א קובעת שתכנית בתחום עורק, רצועת מגן וההשפעה שלו, ובפשטי ההצפה, תבטיח שמירה  

מרבית על פיתולי הנחל, ככל שניתן, תוך התייחסות להיבטים סביבתיים של נוף ואקולוגיה )ראה הנחיות  

 (. 1נוספות שנקבעו בתמ"א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/ב/  34תמ"א : שטח התכנית על רקע 4תרשים 
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העשרה    ,, החדרה מים עיליים  איגום  –תכנית מתאר ארצית למשק המים    –  4/ב/    34תמ"א    2.2.1.2

  (16.8.2007מיום  מאושרתוהגנה על מי תהום )

א', ורצועה צרה מדרום    - פגיעות מי תהום גבוהה  שטח התכנית מסומן כאזור  כל  עפ"י תשריט התמ"א,  

   .2( 5לזיתן מוגדרת כאזור הרגיש להחדרת מי נגר עילי למי תהום )תרשים 

תנאי להפקדת תכנית המאפשרת שימוש או פעילות בקרקע העלולים לזהם את   עפ"י הוראות התמ"א, 

מי התהום, תכלול הגשת נספח הבוחן את השפעות השימוש או הפעילות ומציע אמצעים למניעת זיהום  

הוראות תכנית  מי תהום. הנספח יוגש למשרד להגנת הסביבה ולרשות המים. בנוסף קובעת התמ"א, ש 

החדרת מי הנגר העילי למי התהום,   רת מי נגר עילי, הכוללות הנחיות בדבר החלה באזור רגיש להחד 

 .טעונות אישור מנהל רשות המים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ב//34תמ"א : שטח התכנית על רקע 5תרשים 

  

 
 .1 ראה עדכון במסגרת תמ"א  2
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)מאושרת   תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף - 8 תמ"א  2.2.1.3

 ( 13.7.81מיום 

 בשטח התכנית אין שמורות טבע או גנים לאומיים. 

 

 ( 19.12.95)מאושרת מיום תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור   -  22תמ"א  2.2.1.4

לפי התמ"א, קיימת לאורך האיילון רצועה צרה של נטיעות על גדות נחלים. שטח זה, המשתרע משני  

ת המאפיינים הטבעיים של השטח. הרצועה חודרת  צדי הנחל, מיועד לנטיעות עצים ושיחים, תוך שמיר

 (. 6מזרח לחמד וממזרח לזיתן )תרשים -אל שטח המ"א בשני קטעים: מצפון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22: שטח התכנית על רקע תמ"א 6תרשים 
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  2005. נוסח 1.9.76-)תכנית מקורית אושרה ב תכנית מתאר ארצית לדרכים  –  3תמ"א  2.2.1.5

+ תת"לים )תכניות לתשתיות לאומיות(  ( 1991בשילוב השינויים העיקריים שחלו בהוראות מאז 

 לדרכים 

, ההופכת  1מערב למזרח ע"י דרך מהירה מס' -נחצית מצפון  המ"א, (7)תרשים  לפי תשריט התמ"א

ע"י דרך מהירה מס'   מערב-מצפון  תחומהכן, המ"א מזרחי של התכנית. כמו -באזור יגל לגבולה הצפון 

העוקף   200מזרחי של המ"א מאושר כביש - בגבולה הדרום. 44מס' ראשית דרך מערב ע"י -ומדרום 4

 . את לוד ממערב

 .  4404-ו 4402   ושתי דרכים אזוריות: מס'  412בנוסף, התכנית נחצית ע"י דרך פרברית מהירה מס' 

מחלפים ראשיים: גנות, השבעה, בן גוריון ולוד. בחלקה הצפוני, בהצטלבות  התכנית גובלת בארבעה 

 . 44, נמצא מחלף שפירים. מחלפים נוספים קיימים/מתוכננים לאורך כביש 412עם   1של כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותת"לים לדרכים 3: שטח התכנית על רקע תמ"א 7תרשים 
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 (21.2.01)מאושרת מיום ת ברזל  ו תכנית מתאר ארצית למסיל –  23/9תמ"א  2.2.1.6

מסילת הרכבת עוברת בחלקה הצפוני של התכנית בצמוד לכביש   , ( 8)תרשים  עפ"י תשריט התמ"א

עוברת לאורך גבולה הצפוני של המ"א;   - לירושלים ונתב"ג  - , ומשם מתפצלת לשתיים: האחת 1מס' 

בשלב זה, קיימת תחנת רכבת רק בכפר חב"ד. תחנה קרובה  חוצה את שטח המ"א.   -ללוד  –והשניה 

 נוספת קיימת בלוד )גני אביב(. 

(. בנוסף,  22מזרחי של התכנית עוברת המסילה המזרחית )תת"ל -לאורך חלקים מגבולה הדרום

 מהמסילה ללוד מוצעת הסתעפות של שלוחה המגיעה עד לאסף הרופא וצריפין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23/9: שטח התכנית על רקע תמ"א 8תרשים 
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 רשת החשמל )הולכה והשנאה(  2.2.1.7

- (. קו אחד חוצה את התכנית מצפון9)תרשים    KW  161בתחומי התכנית עוברים מספר קווי מתח עליון  

מזרחה במקביל לתוואי הרכבת ללוד ומסתעף מזרחה מדרום לזיתן. בניצב עוברים  -ערבה לדרוםמ

מדרום לבית דגן,    44בתחומי התכנית שני קווים נוספים: הצפוני עובר ממזרח לחמד עד לחיבור לכביש  

 מזרח לצפריה. -והמרכזי עובר מדרום 

 מ' מהתיל החיצוני.  9.5-מ' מציר הקו ו 20אלו מטילים איסור בניה בטווח אופקי של  קווי מתח 

, ומתחבר לתחמ"ש במחלף  4קו מתח על )ורצועת המגבלות שלו( עובר בסמיכות לתכנית לאורך כביש  

 (.  10גנות )תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קווי מתח בשטח התכנית: 9תרשים 
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 מערב התכנית( -/ג )בצפון10: שטח התכנית על רקע תמ"א 10תרשים 

 

תכנית מתאר ארצית חלקית לפיתוח נמל תעופה בן גוריון )מאושרת מיום   –  4/2תמ"א  2.2.1.8

25.5.97 ) 

(, חלקה הצפוני של התכנית נמצא בתחום הגבלות בניה עקב רעש  11לפי תשריט התמ"א )תרשים 

 ריון. מטוסים משדה התעופה בן גו 

חלק קטן מהשטחים החקלאיים של היישובים חמד וצפריה נמצאים בתחום מיתחם רעש מטוסים  

, לא ניתן  4לילה שנתי ממוצע(. לפי הוראות התמ"א, בתחום מר"מ -יום  –  Ldn 75)מעל  4)מר"מ( מס' 

לאשר תכנית או היתר לשימושים בעלי רגישות גבוהה לרעש )מגורי קבע לכל סוגיהם, מבני ציבור  

המשמשים לשהיה ממושכת, בתי ספר, גני ילדים, בתי תפילה, ומתקנים ומבנים פתוחים לבידור  

תכנית לשימושים בעלי רגישות בינונית לרעש )מלונות ואכסניות, אולמות  ולתרבות(. לא ניתן גם לאשר  

מופעים, ספריות, מרפאות, משרדים, תעשיות שקטות, מסחר קימעונאי, מסעדות ומזנונים, שצפ"ם,  

שפ"פים, חניוני מחנאות, מתקני ספורט ונופש, אצטדיונים, גני שעשועים וחקלאות בע"ח או גני חיות(,  

תר בתנאי שייושם מיגון אקוסטי בהתאם לתדריך האקוסטי של התמ"א. כמו כן, בתחום  אך ניתן לתת הי

זה ניתן לתת היתר לשימושים בעלי רגישות נמוכה לרעש )מסחר סיטונאי, מסחר קימעונאי לחומרי בנין  

וחקלאות, תעשיה ומלאכה הכרוכים בפעילות רועשת, מתקני תחבורה, מתקני תשתית ליצור חשמל,  



 2020מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | שלב מצב קיים | מאי תכנית 

100 
 

רת, חקלאות, כריה ויעור, דיג וספורט מים, ומבנים או מתקנים הקשורים להפעלת שדה  מים ותקשו 

 התעופה(. 

כל שטחו של היישוב חמד, חלק ניכר משטחם של היישובים גנות ומשמר השבעה, וחלקו הצפוני של  

 (.  Ldn 70-75) 3היישוב צפריה נמצאים בתחום מר"מ מס' 

היישובים גנות, משמר השבעה, וצפריה, נמצאים בתחום  כל שטחו של היישוב חמד, ורוב שטחם של 

 (.  Ldn  65-70) 2מר"מ מס' 

לא ניתן לאשר תכנית לשימושים בעלי רגישות גבוהה לרעש, אך ניתן לאשר היתר    3-ו   2בתחומי מר"מ  

לשימושים אלה, בתנאי שהבניה תהיה אקוסטית. בנוסף, ניתן לאשר תכנית או היתר בניה לשימושים  

 ות בינונית לרעש, ובתנאי שייושם מיגון אקוסטי. בעלי רגיש

(. בתחום מר"מ   60-65Ldn)  1כל חלקה הצפוני של המ"א, מכפר חבד וצפונה, נמצא בתחום מר"מ מס'  

ניתן להתיר שימושים בעלי רגישות גבוהה וחלק מהשימושים ברגישות בינונית לרעש, ובתנאי שייושם    1

 מיגון אקוסטי.  

 ניות והיתרים, התמ"א מטילה גם הגבלות על בניה לגובה בתחומי התכנית.  בנוסף להגבלות על תכ

יצויין, שתחומי ההגבלות משתנים עם הזמן והם אמורים לעבור עדכון מידי חמש שנים ע"י רשות שדות  

 התעופה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/2: תחומי מגבלות רעש מטוסים, לפי תמ"א 11רשים ת
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 ( 12.2.20מאושרת מיום תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד ) -  1תמ"א  2.2.1.9

)המרכזת מספר תמ"אות(, שטח התכנית נחצה לאורכו ולרוחבו ע"י כבישים ומסילות ברזל    1לפי תמ"א  

עוברים בתחומי התכנית קו תש"ן וקו חשמל ארצי ובמחלף גנות   4)קיימות ומאושרות(. מדרום לכביש 

(. תוואי גז ארצי עובר ממזרח, בסמיכות  12התכנית )תרשים קיימת תחנת מיתוג מחוץ לגבולות 

 לגבולות התכנית )ליד זיתן(.  

התמ"א מגדירה את מרבית שטח התכנית כבעל חשיבות בינונית להעשרה של מי תהום ואת חלקיה  

. לפי התמ"א,  3מזרחיים כבעלי חשיבות גבוהה )ניר צבי( וגבוהה מאוד )זיתן( להעשרת מי תהום -הדרום 

ור בעל רגישות גבוהה מאוד, לא תאושר תכנית בעלת פוטנציאל לזיהום מי תהום; ואילו באזור בעל  באז

חשיבות גבוהה ובינונית להעשרה של מי תהום, תכנית בעלת פוטנציאל לזיהום מי תהום תכלול נספח  

ביבה  לתמ"א, ויועבר לחוו"ד של המשרד להגנת הס 3הגנה על מי תהום, שיוכן עפ"י הנחיות נספח ב'

ורשות המים. התמ"א מגדירה מה צריכה לכלול תכנית על מנת שתיחשב כבעלת פוטנציאל לזיהום מי  

תהום. עוד קובעת התמ"א, שתכנית החלה באזור ברגישות להחדרת מי נגר עילי, תועבר לחוו"ד של  

 רשות המים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1: שטח התכנית על רקע תמ"א 12תרשים 

(, הנחלים איילון ושפירים מוגדרים כנחלים  13שטחים פתוחים של התמ"א )תרשים עפ"י תשריט 

ראשיים והשטחים הגובלים בהם מסומנים כפשט הצפה. התמ"א קובעת, בין השאר, את השיקולים  

שיש להביא בחשבון בתכנון של נחל; את הצורך בהגשת מסמך המפרט את השיקולים ההידורלוגיים,  

גיים; את הצורך לקבוע במדויק את תחומי הנחל )אפיק, רצועת מגן, רצועת  המורפולוגיים והאקולו 

השפעה, פשט הצפה, שפך נחל(; את הצורך לשמור על הנחל בתוואי הטבעי שלו ולמנוע, ככל האפשר,  

 
 .4/ב/34בתמ"א  שהוגדרסיווג שונה מזה ה  3
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הסטה שלו, קירוי או העברתו במובל; והצורך של תכנית הכוללת בינוי במרחב הנחל לפרט אמצעים  

בנוף בערכי טבע, בשטחי חקלאות, ובאתרי עתיקות ומורשת. עוד קובעת   שונים למזעור הפגיעה 

התמ"א את השימושים המותרים בתחומי הנחל השונים, הנחיות לתכניות המשנות את משטר הזרימה  

 העילי, ושיקולים שיש להביא בחשבון בתכנית למפעל ניקוז. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1תמ"א  תשריט שט"פ של : שטח התכנית על רקע13תרשים 
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 תות מתאר מחוזיותכני 2.2.2

 ( 12.11.03תכנית מתאר מחוז מרכז )מאושרת מיום  -  3/21תמ"מ  2.2.2.1

(, כמעט כל שטח התכנית מסומן כ"שטח חקלאי / נוף כפרי פתוח"  14עפ"י תשריט ייעודי קרקע )תרשים  

בשטח חקלאי / נוף כפרי פתוח מותרים שימושים  ובתוכו זרועים יישובים המסומנים כ"פיתוח כפרי". 

לחקלאות, מתקני ספורט ונופש, שטחים פתוחים, ייעור, נופש ותיירות, חניונים, דרכים וחניות, מסעדות,  

 מתקני תשתית, ותחנות תדלוק. בשטחים אלו הדגש הוא שמירה על אופיו הפתוח של האזור. 

 יפין( מיועד שטח ל"אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה".  )ממזרח לצר   44ממערב לניר צבי, ובצמוד לכביש  

, מיועד שטח למבנים ומוסדות ציבור. במתחם קיימים מכללה, בית  1ממזרח לכפר חב"ד, ליד כביש 

 כנסת ואולמות אירועים.  

מסומן כדרך   412מסומן כדרך פרברית מהירה. כביש  44מסומנים כדרך מהירה וכביש  4-ו 1כבישים 

 . 1וכדרך אזורית בחלק שמדרום לכביש   1חלק שמצפון לכביש פרברית מהירה ב

, מסומן "אזור נחל  412-ו 4בחלקה הצפוני של התכנית, לאורך נחל איילון, בקטע שבין כבישים 

וסביבותיו". בשטח זה יותרו שימושים לפי תכנית מתאר מחוזית חלקית, למטרות של שיקום הנחל,  

וחזות, המשך שימוש בקרקע חקלאית, נופש ספורט ופנאי )ללא  ניקוז, שיקום ושמירת ערכי טבע, נוף 

 אכסון(. 

מזרח ע"י  -מערב לדרום-(, שטח התכנית נחצה מצפון15עפ"י תשריט התשתיות של התמ"מ )תרשים 

קו מתח עליון. הקו עובר בחלקו במקביל למסילת הרכבת ללוד וכולל בדרומו הסתעפות מזרחה לכיוון  

מערב  -ומצפון למחלף גנות חוצה את שטח המ"א מצפון   4עובר לאורך כביש  נתב"ג. בנוסף, קו מתח על  

 מזרח. רובו עובר במקביל למסילת הברזל ללוד. -לדרום

מזרח עד  -מערב לדרום-, קו נוסף חוצה את שטח המ"א מצפון1קוו מסילת ברזל מסומן לאורך כביש 

 רום לו. ללוד. קו נוסף מסומן לאזור התעשיה ולבית החולים אסף הרופא שמד

 , עובר קו שפכים ראשי, שמגיע עד השפד"ן. 4בחלקה הצפוני של התכנית, במקביל ומדרום לכביש 

בצמוד לאיזור התעשיה מסומנים, זה לצד זה, מתקן לטיהור שפכים ואתר לאיגום והחדרת מי קולחין.  

 כפי הנראה, מדובר במתקן המשרת את איזור התעשיה בלבד. 

 וני של התכנית קווי מגבלות גובה, עקב הסמיכות לשדה התעופה. כמו כן, מסומנים בחלקה הצפ 

 מדרום ובצמידות למחלף לוד מסומן תחמ"ש. 

 . 1בית העלמין האזורי ממוקם מצפון ליישוב אחיעזר, ליד כביש 
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 3/21: שטח התכנית על רקע תמ"מ 14תרשים 



 2020מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | שלב מצב קיים | מאי תכנית 

105 
 

 

 3/21של תמ"מ  תשתיות: שטח התכנית על רקע תשריט 15תרשים 
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 ערכי טבע ונוף .3

 ערכיות שטחים 3.1

לפי סקר ארצי של רגישות שטחים פתוחים של המשרד להגנת הסביבה, כל שטח התכנית מוגדר  

 (. 16ברגישות גבוהה )תרשים 

  שדה גידולי ת: בתחומי התכנית מעובדים, וקיים מגוון של נופי חקלאו כמעט כל השטחים הפתוחים 

 . עם מטעים  נחלות עם גידולים שונים מעורבים ו ,עונתיים, מטעים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : רגישות שטחים פתוחים בתחומי התכנית16תרשים 
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 נחלים ובתי גידול לחים 3.2

 (: 1בתחום התכנית עוברים שני נחלים )תמונה 

מתפתל לאורך רוב גבולה הצפוני של התכנית, בדרכו מערבה לכיוון פארק אריאל שרון.    נחל איילון  . א

מרבית השטחים שסובבים את הנחל הנם חקלאיים. לאורך הנחל קיימים שטחים מופרים מבינוי  

 . וכן ערימות עפר, פסולת וגרוטאות

קנה וצמחים  - הצמחייה האופיינית לקטע הנחל העובר בתחומי התכנית כוללת עצי אקליפטוס, עב

פולשים. עם זאת, חרף המופע הטבעי יחסית של הנחל, והפוטנציאל הגלום בו לתיירות ונופש, לא  

 פותחו לאורך גדתו הדרומית )שבתחום המ"א( שבילי טיול או מוקדי ביקור.  

 קיצוניים, עולה האיילון על גדותיו וגורם להצפות במושב חמד.   פונותמידי מספר שנים, בעת שט

(, המקודמת בימים אלו,  חמד –  קטע אור יהודה) תכנית למפעל ניקוז פארק נחל איילון במסגרת 

הסדרת הנחל לספיקות הדרושות למניעת   מתוכנן שיקום של קטע הנחל, פיתוח של פארק נחל, 

צמצום  ל יסון וויסות נגר למורד האגן בעת אירועי גשם קיצוניים,הצפות, וכן שני מתקני השהייה לר

. תכנית הפארק כוללת, בין השאר, שמירת  נזקים והצפות בתחומי אור יהודה ומושב חמד 

לרבות שביל להולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך גדתו   – הפיתולים; פיתוח אקסטנסיבי של שבילים 

הדרומית של הנחל, בתחומי השטחים החקלאיים של חמד, וכן מספר שבילי גישה מחמד אל שביל  

הטיול; שימור איכויותיו הטבעיות של הנחל, לרבות שימור האקליפטוסים וצמחיה גבוהה בגדות;  

 למגע עם המים.   פיתוח אזורי פקניק; עיצוב נופי; ומתן אפשרות 

בעיר לוד )צפונית    מתחילתוואי הנחל  .  נחל איילון הגדולים של  יובליו מהוא נחל אכזב,  נחל שפירים,   . ב

ת"א עד למתחם הנתיב המהיר  -לצד מסילת הרכבת לוד  מערב-לכיוון צפון לשכונת גני אביב( וזורם  

הנחל ממשיך כמעט בקו ישר  . עובר צפונה לשטחים חקלאיים  הוא שם  ,מזרחית למחלף שפירים 

משמש למעשה  ו חמד עובר לאורך קצה השדות הדרומיים של מושב ,ם מערבהעם פיתולים קטני

ומתמזג לנחל  במנהרת בטון    4חוצה את כביש    . בהמשך, הנחלבין הישובים חמד וגנות כגבול טבעי  

תשתיות ראשיות,   לאורכו  של הנחל בשטח פארק אריאל שרון. הנחל חוצה העשירי  איילון בק"מ

 . ואת מסילת הרכבת פעמיים 1-ו 4,  412את כבישים 

 לאורך תוואי הנחל צמחיה מגוונת הכוללת צמחי בר רבים, עצי אקליפטוס וצמחים פולשים.   

ולת לאורך גדותיו  והשלכת פס מאירועים חוזרים ונשנים של זיהום  הנחל אורך עשרות שנים סבל ל

שני  מגוון הביולוגי שהיה קיים בו ובסביבתו בעבר. בבבבתי הגידול ו  מימיו, , שפגעו באיכות ולתוכו

 טוב. רחוק מלהיות  עדיין   ואולם מצב הנחל,  נעשו מהלכים שונים לשיקום  העשורים האחרונים

והציף את השדות  עלה על גדותיו  בעת שטפונות קיצוניים,  , נחלההיו מקרים לא מעטים ש ,בעבר 

ה  , פחתוהסדרה הנדסית שלו )לרבות הקמת חומות ודפנות בטון(סביבו. בעקבות הרחבת הנחל 

 .  תדירות ההצפות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://www.hamichlol.org.il/%D7%97%D7%9E%D7%93


 2020מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | שלב מצב קיים | מאי תכנית 

108 
 

 

 נחל שפירים ליד תחנת הרכבת כפר חב"ד -נחל איילון, משמאל  -: מימין 1תמונה 

/   656826נ.צ. השבעה )בנוסף לנחלים, קיימת שלולית חורף מצפון לצומת בית דגן ומדרום למשמר 

הוא הופך  בחורפים גשומים . משמר השבעהור רחב המנקז את תעלות . זהו למעשה ב(183251

האתר   .מושכת אליה עופות מיםומוקפת אקליפטוסים הפינת טבע פסטורלית  - לשלולית מים גדולה 

 (. 2איננו מפותח ומונגש למבקרים, ורוב הזמן הוא יבש )תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלולית חורף מדרום למשמר השבעה: 2תמונה 

 

 מסדרונות אקולוגיים 3.3

האקולוגיים הארציים, בצפונה של המ"א, לאורך נחל האיילון, עובר מסדרון ארצי    לפי מפת המסדרונות

מערב. מסדרון זה מקשר בין אזור יערות בן שמן במזרח לפארק אריאל שרון במערב  -צר בציר מזרח 

 (. 17)תרשים 
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 : מסדרונות אקולוגיים בתחומי התכנית17תרשים 
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 עתיקות .4

 בתחום המ"א מספר אתרי עתיקות מוכרזים, שאף אחד מהם איננו מפותח:  

שרידי כפר ביזנטי שבו נמצאו יסודות, אבנים   – 1109/0 – )בתחומי כפר חב"ד(  חורבת תוחלת  . א

 רבועות, כותרות ועמודים. 

מ' ובה פירים, מאגרי מים,   38גבעה מלאכותית בגובה  –  1220/0 –)בתחומי יגל(  גבעת דני . ב

אדריכליים, ריצוף אבן וחרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה   פריטים 

 והממלוכית. 

שבה נמצאו על פני הקרקע שברי חרסים מהתקופות הרומית,   – 24067/0 – )ממזרח לזיתן(  לוד  . ג

 הביזנטית והערבית הקדומה.  

 בשטח המ"א זרועים מספר בתי באר.  – בתי באר  . ד

 

 מטרדים ומפגעים .5

 שטחים פתוחים פסולת ב 5.1

אחד המפגעים הסביביתיים העיקריים המאפיינים חלקים גדולים משטח התכנית הוא השלכה של  

ספורדית של פסולת בניין ואחרת בשולי יישובים,   פסולת בשטחים פתוחים. התופעה כוללת השלכה

בשטחים חקלאיים, לאורך גדות הנחלים ולאורך דרכים, וכן פלישה לשטחים נטושים והפיכתם לאתרי  

 פסולת בלתי חוקיים.  

ערימות הפסולת יוצרות שורה ארוכה של מפגעים תברואיים, אקולוגיים וחזותיים, לרבות הרס בתי  

, פגיעה בנוף, זיהום קרקע, נחלים ומי תהום, מטרדי ריח, התפרצות מזיקים,  גידול ושטחים פתוחים

בזבוז קרקע ועוד. כל אלו יוצרים דימוי של הזנחה, מעודדים ומשמרים פלישות ופעילות בלתי חוקית,  

מסכנים ילדים ובני נוער שעלולים לשוטט במקום, ופוגעים בערכי נדל"ן ובפוטנציאל לפיתוח עתידי. יצוין,  

 בכל האתרים הצטברה פסולת אסבסט שפינויה מחייב טיפול מיוחד. ש

 אתרים שהפכו למוקדי מפגעים:    3בשטח המ"א קיימים 

 חוות ניסיונות ליד מושב חמד 5.1.1

( משתרעת על שטח  412בית דגן )כביש מס'  - מול הכניסה הראשית למושב חמד, לצד כביש אור יהודה

בית דגן", המשתייכת למינהל המחקר   -ת "תחנת ניסיונות מרכזרחב ידיים, בן כמה מאות דונמים, חוו 

  . (60-)משנות ה קיימת כבר מזה עשרות שנים החווההחקלאי שליד משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

צפריה  -כביש חמדב - (, בצידה הצפוני 412חמד ) -בצידה המערבי גובלת החווה בכביש אור יהודה 

  היא מסתיימת שדות מושב צפריה, ובצידה הדרומי  ב  -   לנתב"ג, בצידה המזרחיו המוביל גם לכפר חב"ד  

 סמוך לנחל שפירים. החווה מגודרת מכל עבריה. 

עוברים  , ל לעומת זאת  ואיננה גלויה לעין.  ם סבוכיםהחווה מוסתרת בעצים ושיחי  412לאורך כביש מס'  

  מבני חווה ו  , עציםשדות מוריקים רחבי ידיים  נגלה מראה שללמושב צפריה    412בכביש המוליך מכביש  

 מרוחקים. 

לצדי    .עד למתחם המבנים  מ'  150-לאורך כ  משער הכניסה משתרע כביש אספלט ישן ומשובש המוביל 

כגון   מסוגים וגדלים שונים, מבנים 15-. בחווה מצויים כשמצבם מוזנח כביש נטועים עצי דקל גבוהיםה
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מוסך לטרקטורים ועוד. מזה מספר שנים עומדים כל מבני החווה נטושים,   ,סככות, מחסנים, משרדים

פזורות ערימות של פסולת  גדלה עשביה גבוהה ו  ם עזובים ומוזנחים, חלקם מטים ליפול. סביב  ,שוממים 

, נכנסים אליהם פולשים  גרוטאות ולכלוך ישבתוכם  ,. המחסנים והמבנים פרוציםשברי גגות אסבסט ו

 .  ( 3-6ולעתים קרובות מתנהלת בהם פעילות עבריינית )תמונות  

השטחים הפתוחים הנרחבים והבלתי מעובדים )הנדירים במרחב זה( באתר, הנוף הכפרי הפתוח  

ים מפותחים, קיומם של מבנים הניתנים להסבה,  מסביבו, מיקומו הנגיש אך עם זאת מרוחק דיו משטח

והחיבורים הקיימים לתשתיות, מקנים לאתר פוטנציאל רב להפוך למוקד לפעילויות חינוכיות ויציאה  

 לטיולים באזור. 

 

 : ריכוזי פסולת בחוות הניסיונות הנטושה ליד בית חמד3-6תמונות 
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 מחנה בית דגן 5.1.2

,  בסיס חימוש מש"א )מרכז שיקום אחזקה(אתר פסולת בלתי חוקי נוסף נמצא בשטח בו שכן בעבר 

  ' מ 100-ממוקם כ, דונם 75-כ משתרע על שטח רחב ידיים של". המתחם, הבית דגן  שנקרא "מחנה

ובמזרחו הוא צמוד   , הוא גובל בצפונו ומערבו עם שדות הישוב משמר השבעה .צפונית לצומת בית דגן 

שער הכניסה לאתר   .1999וננטש בשנת  . המחנה הוקם זמן קצר לאחר קום המדינה412כביש מס' ל

מבנים, ביניהם   35-המתחם הכיל כ .מטרים צפונית לצומת בית דגן 500-, כ412ממוקם על כביש 

)עת פעלה במקום   של המאה הקודמת 40 - 30-ים היסטוריים משנות המבנהאנגרים ובתי מלאכה, 

ופינוי    המבניםחלק מ החלו בהרס    2017-מטוויה ערבית גדולה(, שטחים פתוחים ועצים בוגרים רבים. ב 

מבנים   נותרובחלק הצפוני . 44מחלף במסגרת התכנית להרחבת כביש  חלק מהשטח לצורך הקמת 

 . לתיעוד ולשימור, אך גורלם טרם הוכרע היסטוריים, שכפי הנראה ראויים  

, שגרמו לזיהום  ייצור ותחזוקת חלפים וכלים צבאיים  לאורך השנים כלל אופי הפעילות במחנה בית דגן

כימיקליים, מתכות כבדות, צבעים,  ב  כבד של הקרקע )וכפי הנראה גם של מי התהום( באתר ובסביבתו

 .  אתררי וחקר קרקע שנערכו ב . חומרת הזיהום אוששה בסקר היסטו דלקים ושמנים 

הוא עומד שומם ומוזנח, והמבנים בו הרוסים למחצה ומטים ליפול. המחנה,    , מאז ננטש הבסיסבנוסף,  

בהיקף של מאות   הפך לפרוץ ולמזבלה של פסולת בניין ושברי גגות אזבסט  שמוקף בחלקו בחומה,

עיקר הפסולת וההרס מתרכזים  (.  7-8וכן למוקד של פעילות בלתי חוקית )ראה תמונות  ,  רבות של טונות 

 שטח הבסיס.    ו שלובמרכז  מובדרו

 

 : ריכוזי פסולת במחנה בית דגן הנטוש 7-8תמונות 
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 צומת צריפיןליד  שנפלש  שטח פתוח 5.1.3

מצפון לצומת צריפין וממערב לגדר של מחנה גדעונים קיים אתר בלתי חוקי נוסף של פסולת. המתחם,  

המשתרע על פני עשרות דונמים בלב שטח חקלאי, הפך במהלך השנים למוקד לערום כמויות גדולות  

  (. בנוסף למפגעים התברואיים והאקולוגיים הקשים 9-11פסולת לסוגיה ולהעמדת מכולות )תמונות 

שיוצרת הפסולת הרבה שנערמה באתר, מתקיימת בו מידי פעם שריפה של פסולת בשעות הלילה,  

הגורמת לזיהום אוויר כבד ביישובים כפר חב"ד וצפריה. בסמוך לאתר קיימים מבנים לא חוקיים של  

 (.  12-14פולשים, שכפי הנראה מפעילים את האתר )תמונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פסולת בלתי חוקי ליד מחנה גדעונים: אתר 9-11תמונות 
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 : מבנים בלתי חוקיים ומכולות בצמוד לגדר מחנה גדעונים12-14תמונות 
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 ניר צביבסמיכות למפגעים משריפת פסולת  5.1.4

מוקד נוסף למפגעים ומטרדים קשים מפסולת נוצר כתוצאה מעירום ושריפה בלתי חוקית של ערימות  

בשכונה המערבית של לוד, הגובלת בניר צבי. כחלק מהניסיון להתמודד עם ה"זליגה" של  פסולת 

הפסולת לתוך ניר צבי, נבנתה לפני מספר שנים חומת בטון גבוהה המפרידה בין השכונה לבין המושב  

 (. יצוין, שהחומה עצמה מהווה מפגע חזותי. 15-16)תמונות 

 

 

 ב ניר צבי לשכונה המערבית של לוד: חומה המפרידה בין מוש 15-16תמונות 

 

 זיהום אוויר 5.2 

לא קיימים נתונים עדכניים ביחס לאיכות האוויר בתחומי התכנית. תחנת ניטור איכות אוויר הקרובה  

ק"מ מיישובי המועצה הקרובים ביותר.   4- ביותר למ"א נמצאת בראשון לציון, במרחק של למעלה מ

 ת האוויר בתחומי המ"א.  לפיכך, נתוניה אינם משקפים את איכו

עם זאת, לפי נתונים כלליים של המשרד להגנת הסביבה, קיימים ריכוזים גבוהים של תחמוצות חנקן  

(NOx  לאורך כביש )עם העליה בעומסי התנועה, סביר להניח שישנם ריכוזי מזהמים  4וחלק מכביש    1 .

 . 44גבוהים גם בסמיכות לכביש 

לת בלתי חוקיים, אין בתחומי המ"א מוקדים משמעותיים נוספים  למעט מפגעים נקודתיים מאתרי פסו

 של פליטת מזהמי אוויר. 

 

 מטרדי רעש 5.3

חמד,    –(, היישובים הסמוכים לנתב"ג בחלקה הצפוני של התכנית  4/2)תמ"א    1.2.1.8כמתואר בסעיף  

גות שונות  לרמות גבוהות של רעש מטוסים, המטילות עליהם דר  חשופים   - צפריה, משמר השבע וגנות  

 של מגבלות בניה. 

מקורות רעש נוספים הם כבישים ומסילות הברזל המקיפים וחוצים את שטח התכנית. על מנת  

להתמודד עם חלק ממטרדי הרעש מדרכים, נבנו קירות אקוסטיים בגנות ובמשמר השבעה בקטעים  

  הסמוכים למחלפים. 
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 נוף

 רחל וינראדר' נוף 
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 :תוכן

 הבלוק המרחבי -הקשרים מטרופוליניים  -א פרק 

 נרטיב:

 1930מפה היסטורית                 

 1940מפה היסטורית                 

 מורשת היסטורית               

 תשתית נופית: 

 נחלים וניקוז  -משטר מים               

 טופוגרפיה                

 גאולוגיה וחבורות קרקע               

 הבלוק המרחבי: -רצפים מרחביים 

 ותשתית מרחבית וארצית  מערך דרכים               

 קיים ומתוכנן  -מרחב בנוי כפרי/עירוני               

 חיבור לרצפים ירוקים מחוץ לגבולות התכנית.               

 תצפית/נצפות מהמרחב הסובב -נוף קרוב/נוף רחוק                

 מיפוי מצב קיים בגבולות האתר –הקשרים מקומיים  -ב פרק 

 נרטיב:

 המרחב הכפרי            

 טיפולוגיה מרחבית   -                                     

 מרכיבים נופיים אופייניים של המושבים -                                   

 המרחב החקלאי            

 היסטוריה וזהות -

 טיפולוגיה מרחבית  -

 פרברי המרחב ה          

 המרחב הכפרי כאופציה לפרבר -                                

 י כחצר אחוריתהמרחב הכפר -                                

 המרחב הכפרי כמקום מפלט -                                
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 מרחב:של המרכיבים נופיים 

 מערך הקשרים הפיזיים בין המושבים  –  דרכים ושבילים               

 חקלאות, משוכות, עצים במרחב  –תכסית צומח                 

   תצורות נופיות מיוחדות               

 סיכום ניתוח מצב קיים:               

 הגדרת שכבות הנופיות                  

   דות נוףיחלוקה ליח                 

 טבלת ערכיות יחידות נוף                 

סיכום
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 פרק א | הקשרים מטרופוליניים | הבלוק המרחבי

 

 נרטיב . א

מועצה אזורית "שדות דן" שוכנת בעמק לוד, אזור גיאוגרפי התחום ממזרח בגבעות של שפלת יהודה  

נחל שפירים ונחל   –וממערב ברכס גבעות חמרה. בעמק זה זורמים נחל איילון בדרכו אל הים ויובליו 

שחיברה    ו, הקרקע הפוריה ומיקומו המרכזי על דרך הים פוגרפיה המישורית הנוחה של ונתוני הט  אזור.

תחבורתי חשוב, משחר ההיסטוריה  ומת  בין מצרים לפיניקיה ומסופוטמיה, הפכו אותו לאזור מיושב ולצ

 ועד ימינו. 

ניתן ללמוד על התפתחות האזור בתקופת המנדט, עת הפך תפקידה של לוד   היסטוריות הפות מהמ

. המרחב כולו רושת  ל אווירי החשוב ביותר בארץ ישראהבשתי והי תחבורההלצומת מעיר מחוז 

 4)צריפין, בית נבאללה ובאר יעקב(.   כבישים ומסילות, נמל תעופה ומחנות צבא - בתשתיות ארציות 

, עוד בתקופה 1892ירושלים, שהוקמה בשנת -רמלה - לוד - לזהות את מסילת הרכבת   ניתן

 העות'מנית, ותחת השלטון הבריטי שופצה והורחבה, ואף הוארכה ממצרים דרך לוד עד לחיפה. 

 

  

 
 צ'ריקובר -גיאוגרפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד  -לוד , 1977מתוך: וקרט, אורה,  4

 

 1935 מפה הסטורית
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. כפרים פלסטינים שישבו על הדרך  ּבית ַדַג'ן ו   ֿסַרַפנְד אלַעַמאר ,  אלַסאִפִריָּהעוד במפה מופיעים הכפרים  

הדרים, בננות ודגנים. כפרים אלו זכו לתנופה גדולה   -בין לוד ליפו. עיקר פרנסתם היתה בחקלאות 

תחת השלטון הבריטי והפיתוח המואץ של האזור. על פי נתוני סקר בריטיים מספר התושבים בכפרים  

 . 1930-1940אלה עלה בכשליש בין השנים 

 . 1930הפרצלציה החקלאית לעומת המפה מאת האינטנסיביות של  1940ניתן לראות במפה משנת 

 

 , בתיהם נהרסו ועל אדמותיהם הוקמו יישובים ישראלים. 1948-שלושת הכפרים נכבשו ב 

( הוקמו על אדמות אלסאפריה. המושב  1949( וכפר חב"ד )1950(, אחיעזר )1949המושבים צפריה )

(, גנות  1949על אדמות סרפנד אלעמאר, והמושבים משמר השבעה )  –( ומחנה צריפין  1952ניר צבי )

 הוקמו על אדמות בית דג'ן.  – ( 1950( וחמד )1955)

לאיים ומשוכות הצבר חוצות אותם, והם מהווים שכבה  שרידי הכפרים פזורים היום בתוך השטחים החק 

 נוספת בסיפור המקום. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1940  מפה הסטורית

 

 בית דג'ן

 
 אלסאפריה

 סרפנד אלעמאר
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, והקמתם יצרה שכבה נופית נוספת  50, תחילת שנות ה40המושבים הישראלים הוקמו בסוף שנות ה

 במרחב. 

דרום מערבית לכפר שרידי בית חווה, 

 

 משוכת צבר בתוך מושב ניר צבי
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העלייה הגדולה בשנות החמישים הביאה להאצה בקצב ההתיישבות החקלאית. צורת התיישבות  

ה בעלת  קבוציחד עם השתייכות למסגרת חיים פרטית  אפשר ש , מושבההרווחת באותם ימים הייתה 

 בדרך כלל עבור עולים ממוצא משותף, רקע דתי או אידיאולוגיה משותפת.    ,עניין כלכלי משותף 

החלוקה המרחבית קיבלה רובד נוסף של חלוקה גיאומטרית לחלקות חקלאיות, ובינוי בטיפולוגיה  

"כפרית" של בית בודד בתוך החלקה. צירי כניסה מוגדרים ושדירות עצים המלווים אותם. פירוט  

 ך המסמך. והרחבה על נושא זה בהמש

עם השנים, הרחבת המטרופולין של גוש דן, הרחבת התשתיות הארציות העוברות ופיתוח רשת  

 הדרכים המסועפת סביבו, הפך את מרחב שדות דן למובלעת ירוקה של נוף חקלאי.  

כל תקופה טבעה בו   - הנוף המקומי מורכב משכבות המספרות את תולדות ההתיישבות במרחב

 ים תמונה מרובדת: אותותיה, יחד הם יוצר

 

 מבט מהכניסה למושב משמר השבעה לכיוון תל אביב. 

זיכרון לכפרים הפלסטינים,    – שכבת הצומח הטבעית של המרחב, משוכות צבר    –עצי שיזף    -בתמונה  

קו בנוף המסמן את הטיפולוגיה המושבית, שטחים חקלאיים, ובאופק מגדלי עירוניים   –שורת דקלים 

 , ויוצרים כעין מסגרת רחוקה. החותכים את קו הרקיע 

 

 תשתית נופית ב. 

 משטר מים נחלים וניקוז

בתוך אגן הניקוז של נחל   –שטח השיפוט של מועצה מקומית שדות דן, נמצא במרחב השרון הדרומי 

   מ"ר. 815-אגן המנקז שטח של כ – איילון 

  לנמל  ומערב  מדרום זורם  האיילון. זאב  גבעת לישוב  בסמוך , הירוק  לקו  מעבר  תחילתו הנחל  תוואי

  הפארק  שטחי  שרון. במורד  אריאל  פארק  לתחום  ונכנס 4 כביש  את  חוצה ובהמשך  גוריון  בן  התעופה

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6551
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  לנחל   להתמזגותו   עד  צפון   לכיוון   הנחל   זורם   שם ,  איילון   בנתיבי   המבוטנת  האיילון   לתעלת   הנחל   מתכנס

 .הירקון נחל  של  3.0-ה  מ"בק", ציפור  ראש " ב ירקון 
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 טופוגרפיה

מ' מעל פני הים, למעט השטח   35-40מבחינה טופוגרפית האזור כמעט שטוח לחלוטין, גובהו נע בין 

 מ' מעל פני הים.  35-65גבעות חמרה שגובהן נע בין  י לו שטח ש – שממערב לנחל שפירים 

 

 גאולוגיה וחבורות קרקע

תא השטח נמצא בתווך בין אדמות ההר )טרה רוסה ורנדזינה( לבין רצועת החוף החולית. הקרקע  

תצורות אופייניות לכל רצועת השרון   - ברובה אדמת סחף, אדמות גרומוסוליום ומיעוטה אדמות חמרה 

 הדרומי. 

ריה שימש  לאורך ההיסטואכן ליום והחמרה הן קרקעות עשירות וטובות לחקלאות, ו ו קרקעות הגרומוס

 . כמרחב חקלאיאזור זה 
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ובין סוג הקרקע. נחל שפירים זורם   שפירים נחלהמקורי של ניתן לזהות קורלציה חלקית בין תוואי 

.  קרקעות סחף הנמצאות בתחתית האגן, לבין גבעות החמרה ממערב   -בתפר שבין קרקע הגרומוסלויום

   מעבודות תשתית למסילת הרכבת.תוואי הנחל היום הינו תוואי ההסדרה של הערוץ כחלק 

 

מ'   100ממנו יש לשמור על תחום השפעה של  – ב מוגדר נחל שפירים כ"עורק ראשי"   34בתמ"א 

 לכל כיוון. 

  –באזור המושבים זיתן ואחיעזר ןבמורד נחל שפירים  – בשטח המועצה מוגדרים שטחי הצפה 

 בשטחים החקלאיים של המושבים חמד וגנות.  
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 המרחבי   הבלוק  - מרחביים   רצפים ג. 

 

 מערך דרכים ותשתית מרחבית ארצית     

 :מבותר ע"י מגה סטרוקטורות ותשתיות כבדות, בהיותו צומת תחבורתי חשוב, המרחב כולו

מצפון מזרח לשטח המועצה נמצא שדה התעופה בן גוריון,   - ג ומתקני הנדסה ותשתיתנתב" 

שהוקם בחלקו על קרקעות של מושב יגל, ומסלולי ההמראה והנחיתה שלו עוברים מעל שטח  

 צריפין.  –המועצה. מדרום מערב לשטח המועצה נמצא הבסיס הצבאי ואזור התעשייה 

את שטח המועצה חוצה קו הרכבת מלוד לתל אביב, ולאחרונה הצטרף   –  ותחנות קווי רכבות 

המלווה את גבול המועצה הצפון מזרחי ובמחלף   –אליו גם קו הרכבת מירושלים לתל אביב 

 שפירים מתמזג עם תוואי התנועה הקיים המתנקז לנתיבי איילון. 

את הגבול הצפון   שטח המועצה תחום כמעט מכל עבריו בכבישים ארציים. – בישים ארציים כ

 44, שאף חודר לתחום המועצה בין המושבים יגל לצפריה. כביש 1מזרחי מלווה כביש מספר 

 משיק לגבולה הצפון מערבי.   4מערבי של תחום השיפוט, וכביש  -משיק לגבול הדרום

שלושה מחלפים מהגדולים במדינה: מחלף שפירים, מחלף גנות ומחלף   –במפגש ביניהם 

  – בישים אלה, והמחלפים שלהם, מהווים גבולות וחסם פיזי בתוך המרחב שלושת כ השבעה.

 מלווים בקירות אקוסטיים, סוללות, תעלות ניקוז וגדרות.
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 קיים ומתוכנן - מרחב בנוי כפרי/עירוני

כשטח בעל  4-1-44-40בתוך מרחב אינטנסיבי זה ניתן לזהות את השטח הכלוא בין כבישים 

שטח פתוח, חקלאי, בתוך רצף עירוני  מדובר ב –מאפיינים שונים, הן מבחינת התכסית 

הכפרית, העומדת בניגוד לנוף העירוני הצומח לגובה    אינטנסיבי, והן מבחינת טיפולוגית הבינוי 

 תו מכל העברים.במהירות וממסגר או

 

. קו הרקיע של תל אביב נראה באופק,  ע"י הסטרוקטורה העירוניתתחום השטח הפתוח 

 . מכל עבריווהמרחב העירוני הקיים מקיף אותו 

כחלק מתהליך הציפוף הארצי, והרחבת גבולות המטרופולין הגדול של גוש דן, המרחבים  

מתרחבים לעברו, וצומחים לגובה: ראשון לציון  העירוניים סביב מרחב שדות דן משנים פניהם,  

 שטח פתוח
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ובאר יעקב מדרום, חולון ממערב, לוד ורמלה ממזרח, ואור יהודה מצפון. בכל אחד מיישובים  

אלו מתוכננות או מבוצעות הרחבות בבניה אינטנסיבית עירונית המייצרות ממשק חדש למרחב 

 הכפרי ולממשק השוליים עמו.

נוף   -ק חזותי ומערכת יחסים הדדית של נצפות וצפייה הבניה הגבוהה מייצרת גם ממש

 המגדלים העירוני תוחם את קו הרקיע. 

נשקף ממגדלי המגורים ומייצר עבורו איכות חיים,   -הנוף החקלאי הכפרי הופך ל"נוף תמונה" 

 רכיב זהות )"השכונה ליד השדות"( וערך מוסף נדל"ני.
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 .תרצפים ירוקים מחוץ לגבולות התכניחיבור ל

 כאמור המרחב הפתוח הינו מרחב אגני רציף של מערך הניקוז של נחל אילון ויובליו. 

חיץ מרחבי של שיפולי שפלת יהודה, דרום השרון בואכה  מאחר ותא השטח נמצא באיזור

שפלת החוף, הוא מכיל בתוכו מגוון של תצורות נופיות ומרחבים מגוונים, שהחוט המקשר 

זהו מרחב אשר אינו קריא כיום כמרחב אחד. גם ההגדרות  ביניהן הוא אגן האילון ויובליו.

שטחי יער, פארק מטרופוליני ומרחב   התכנוניות של מרחב זה הן רבות ושונות: המרחב כולל

 נחל כהגדרות סטטוטוריות. 

 יער

 חקלאות

 דיונות חול

 פארק מטרופוליני

 מרחב נחל

 יער בן שמן מרחב נחל שפירים 

 פארק החולות, חולון 

 מרחב נחל איילון  שטחים חקלאיים 
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 תצפית/נצפות מהמרחב הסובב -נוף קרוב/נוף רחוק 

 מאחר והמרחב הפתוח הינו מובלעת מוקפת דרכים ותשתיות, הוא נצפה מכל עבריו. 

יש להבחין בין חווית הצפייה של המרחב הזה כנוף הנחווה בתנועה ובנסיעה )ברכבת או 

במכונית( לבין היותו הנוף הנצפה ונחווה כתמונה מחלונות הבתים של המרחב העירוני הסובב 

 אותו

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבט משולי השטח פנימה: -נוף בנסיעה 

והנוסעים    1ת הנסיעה של כביש מס'  יהינו חלק מחוויהנוף החקלאי והכפרי של מרחב שדות דן  

 ירושלים. –בקו הרכבת ת"א 

 

 מבט מהרכבת קו ירושלים נתב"ג

 אל מושב יגל 1מבט מכביש מס' 

 מבט מראשון לציון מזרחה
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 : הנוף מתוך המרחב החוצה –תצפית 

 המרחב השטוח, האופק והרקיע הם מרחבי המבט בתוך מרחב שדות דן.  

האופק הינו קו הרקיע של מגדלי גוש דן, ההולכים ומתקרבים אל המרחב עם תוכניות בינוי  קו 

 המתהוות סביבו.

 סיכום : הבלוק המרחבי

 מבט משולי כפר חב"ד לכיוון ראשון לציון

 מבט מהכניסה למשמר השבעה לכיוון תל אביב
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 "הבלוק המרחבי" מגדיר את תחומי מרחב שדות דן ביחס לסביבתו. 

  ה"בלוק" מוגדר באופן ברור ע"י מערכת הדרכים הארציות והמסילות התוחמת אותו הכוללת גם את

 מחלפי התחבורה המייצרים "שערים" של תנועה ותחבורה של האזור. 

 כפי שצויין לעיל, הבלוק הינו חלק ממרחב דרום השרון, על כל מאפייניו: 

 אגן ניקוז משמעותי בין שולי ההר לשפלה. .1

 מרחב כפרי בשולי מטרופולין ומרחב עירוני הולך וגדל. .2

 עורף תשתיתי של המטרופולין.  .3

 נרטיב היסטורי משמעותי של מרחב חקלאי ודרכים הסטוריות.  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיפוי מצב קיים בגבולות האתר   | הקשרים מקומיים  ב | פרק 

 נרטיב . א

 המרחב הכפרי
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 5מושבים חקלאיים, יישוב וכפר בלתי מוכר. 8יישובים.   10בשטח המועצה "שדות דן" 

 של מושבטיפולוגיה 

ת דיור ונחלות חקלאיות. הבניה ודיהוקמו בצורה ממוסדת בחלוקה של תאי שטח ליחהמושבים  

נמוכה, חד או דו קומתית, ולרוב חצר הבית מגוננת מאד. הנחלות החקלאיות מאחורי הבתים,  

 כולל מחסני ציוד ומבנים חקלאיים.

ניסה, למרבית המושבים דרך גישה נפרדת, המובילה ממערכת הדרכים ההיקפית אל איזור כ

לרוב מעגל תנועה או שלט המציין את שם המושב, מייסדיו וכו'. דרך הגישה מלווה לעיתים  

 מובחנת במרחב.ובשדירת עצים, 

 בחלק מהמושבים מערך רחובות פנימי, ובחלקם דרך ראשית אחת.

 
  מספר התושבים – מתוך נתוני הלמ"ס לשנת 52018
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ללא מדרכות, הדרך מוגבהת מעט  –יני לדרכים הוא "חתך בניה כפרית" יהחתך האופ

הכניסות לבתים ולנחלות ישירות מהדרך. בחלק  ניקוז פתוחות בשוליה,מסביבתה, תעלות 

 מהמושבים הדרכים הפנימיות מלוות בשדירות עצים, ובחלקם לא.

 

 

 סכמה של מושב צפריה כדוגמא: 

  

 

בתי המושב מסודרים לאורך הכבישים ומאחוריהם השטחים החקלאיים המשוייכים לכל 

 משק. 

  פרוגרמות ציבוריות ומבני חינוך. במרכז שטח פתוח המכיל 
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 :של המושבים מרכיבים נופיים אופייניים

 

 שדירת הכניסה

ין  ידיהן. השדירות משתנות באופידרכי הגישה למושבים מלוות בדרך כלל בשדירת עצים משני צ

ובנוכחותן המרחבית ממושב ולמושב. בולטת במיוחד הינה שדירת ואשינגטוניות שליוותה  

תוואי דרך קודם במושב ניר צבי. בחלק מהמושבים מלוות שדירות צל גם את הרחובות של 

 דגש על סיסם הודי וטיפואנה.  –המושב עצמו 

 

 שדרת דקלים במושב ניר צבי        

    תןזי שדרת דקלים במושב        
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 במושב ניר צבי  ה פנימיתשדר     

   במושב ניר צבי ת דקלים שדר   
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 טיפוסיוחתך רחוב בינוי 

 

 
 חמדרחוב ובינוי טיפוסי מושב 

 

 
 חמדרחוב ובינוי טיפוסי מושב 

 

 
 בינוי טיפוסי במושב יגל 

 במרחב המשותף גנים ציבוריים, מגרשי ספורט, וכו'

 

מגרשי ספורט,   -גדול המכיל פרוגרמות ציבוריות כגון שטח פתוח  –רוב המושבים של  םבלב

 בריכה, גני משחקים, ולעיתים חורשה.  
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 במושב ניר צבי קנאמגרש פט

 

 
 במושב ניר צבי  גינת זיכרון
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 בלב המושב חורשות

הציבורי של חלק מהישובים ישנן חורשות צל ותיקות המשמשות כשטח ציבורי פתוח   באיזור

 וניכר שהן מהוות מקום מפגש.

 

 חורשה במושב ניר צבי      

 

 שרידי עבר בתוך היישובים
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 ממשק עם חקלאות

. לרוב בשולי המושב נסתרים השטחים החקלאיים הם חלק בלתי נפרד מטיפולוגית המושב

 מאחורי הבתים והגינות הקדמיות.  –מהרחובות הפנימיים  

הקשר הויזואלי אליהם מתוך המושב אינו אחיד. זו מערכת של מבטים נגלים ונסתרים. כאשר 

לעיתים רחוקות נמצא שטח חקלאי בלב המרקם הבנוי. לרוב, המרקם עם השטחים החקלאיים 

 הינו ממשק פריפריאלי.  

 
 מושב ניר צבילב מטע פקאן ב

 

 
 מבט החוצה אל השטחים החקלאיים ממושב ניר צבי 

 ממשק עם המרחב
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למושבים אין קו גבול פיזי ברור, אולם קצה השדה הוא קצה המושב. לעיתים יש ממנו מבט 

אל המושב הסמוך או אל העיר הקרובה. המקרים החריגים הינם המושבים הנמצאים 

ממשק עם תשתיות תחבורה )גנות, חמד, משמר השבעה( או עם מרחב עירוני  בשוליים להם 

 בנוי, כגון הממשק בין מושב ניר צבי ולוד וסביבותיה. 
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 המרחב החקלאי 

 

החקלאות העכשווית נחלקת בין גידולי גד"ש )"הירוק"( לבין פרדסים ומטעי זיתים ועצי פרי.  

עונות השנה, צבעוניות ותחושת מרחב. החלוקה המשתנה היא יוצרת נוף דינמי ומשתנה לפי  

 של החלקות והדרכים החקלאיות מייצרים רשת מרחבית של תנועה, ומבטים משתנים.

המרחב החקלאי נחלק לשני תאי שטח דומיננטיים, המנוהלים ומתפקדים באופן שונה, המשליך 

 על טיפולוגיה מרחבית שונה:

   –חלקות חקלאיות של המושבים 

 חלקות מלבנית, משויכות לבעלי המשק הפרטי וצמודות אליו.

החלקות צמודות זו לזו, עם מעט דרכים חקלאיות ביניהן, אין גם חיץ פיזי או משוכות צמחיה.  

דבר זה יוצר רצף מרחבי המאופיין בגוונים שונים של ירוק וחום לפי הגדולים הספציפיים בכל  

 לקה. מאחר ומדובר בחלקות פרטיות, רמת העיבוד משתנה מחלקה לחלקה.חלקה וח

 – חלקות "מהדרין"  –חלקות חקלאיות בפרצלציה מסורתית 

תאי שטח בגודל ובצורה לא רגולרית, תואמים מפות היסטוריות, על בסיס החלוקה 

ן  המשפחתית  המסורתית. החלקות בבעלות המדינה, ובניהול כולל של חברת מהדרין. בי

ה"מטרוקות". בצידי הדרכים הללו משוכות צומח   -חלקה לחלקה מארג של דרכים ושבילי עפר

 שלהן ערכים נופיים ואקולוגיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –  מסורתיתחקלאות של חלקות  הטיפולוגיי

פרצלציה לא רגולרית שנובעת מבעלות 

משפחתית על הקרקע, התאמה לתנאי 

הטופוגרפיה, מחולקת על ידי מטרוקות וערוצי 

 ניקוז היוצרים איזורי חיץ  עם משוכות צמחיה. 

חלוקה  –למושבים חקלאות  ה של חלקותטיפולוגיי

גיאומטריה של מלבנים  –אחידה וסימטרית של שטח 

 ודה ומשויכת לבינוי.ללא איזורי חייץ, צמ
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 במושב ניר צבי  פרדס קלמנטינות

 

 

 
 במושב ניר צבי שטח חקלאי
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 פרבריהמרחב ה

 המרחב הכפרי כאופציה לפרבר

מצבה הנוכחי של החקלאות, הקרבה למטרופולין ומערכת הדרכים הארצית מחוללת שינוי  

 המרחב הנופי. חיים של שדות דן, הכולל השלכות גם על הקם רבמ

כמו במרחבים כפריים אחרים הסמוכים לערים גדולות בעולם, חלק מהקסם ה"כפרי" מושך 

אליו מגורים פרבריים ב"חיק הטבע". המשמעות השינוי ניכרת הן בשינוי של המרחב החקלאי 

והן בתבנית הבינוי בחלק מהמושבים: חלק ממבני החקלאות נטושים, חלק מחלקות החקלאות 

 '. ה למטעי זיתים וכוהופכות מגד"ש עתיר עבוד 

מבתי המושב הקלאסי: הבתים   בינוי פרברי הוא בעל טיפולוגיה אחרת  -מבחינת תבנית הבינוי

גדולים יותר, לעיתים נוספת גדר סביבם והממשק עם המרחב הציבורי ורחובות המושב 

כירות משנה ותחלופת דיירים שהזיקה שלהם למרחב הסובב שמשתנה. בחלק מהמושבים יש  

 חרת וזמנית יותר. אותם א

 
 משקים מגודרים במושב משמר השבעה

 

 
 בינוי ורחוב טיפוסי במושב זיתן

 

יש לבחון בהתאמה מה ההשלכות של המבנה החברתי החדש על המרחבים הציבוריים של 

 '.משתמש וכו מהי רמת הפעילות בהם, מי -המושבים
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 המרחב הכפרי כחצר אחורית

הכפרי בישראל מראה תערובת של בתי עסק שונים שאינם עיון במפת גוגל של המרחב 

משרתים בהכרח את תושבי המושבים: מסחר קטן, בתי עסק ובתי מלאכה בתוך חלקות 

חלקן ביישוב הבדואי   -ואתרי אשפה בתוך מרקם בנוי. לתנועות הלא "רשמיות" הללו  חקלאיות,

ויות ערימות האשפה, יש מופע נופי. בקצה האחד של הסקאלה מצ -המצוי במרחב  דהמש

 . בקצהו השני מערכות שילוט הכוונה ושילוט פרסום 
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 המרחב הכפרי כמקום מפלט 

  רות יאין כמעט תי על אף מיקומו בלב הארץ, בקרבה לשדה תעופה בינלאומי ותחנות רכבת,

 כפרית במרחב שדות דן. 

והדרכים החקלאיות כשבילי אופניים, יחד עם הסמיכות למרכז  הפוטנציאל של המטרוקות 

 אופני השטח של ישראל ביער בן שמן אינו ממומש. 

 

בתוך שטח המועצה לא קיימים שבילי אופניים, על   –כך עולה ממיפוי שבילי האופניים באזור 

אף הפוטנציאל הגדול של כלי תחבורה זה כמייצר קישוריות מידית בין המושבים. גם שבילי 

אופניים המקודמים היום בתכניות שונות מחוץ למרחב המועצה )תכניות אב של הערים 

ל אף הפוטנציאל הגלום בו אינם מתייחסים כלל למרחב זה, ע –הסמוכות, שבילי דן וכיו"ב( 

 כשטח פתוח מידי ונגיש, ולא מייצרות אליו קישוריות.  
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אשר אינם מצויים כלל במרחב זה. בתי   ,' רותית וכויכך גם בנוגע ללינה כפרית, חקלאות תי

 . מצויים בעיקר במרחב כפר חב"ד, אוכל ומסעדות

 

  google mapsמפת נקודות עניין מתוך 
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 : של המרחב  נופיים מרכיבים   ב.

 מערך הקשרים הפיזיים בין היישובים – דרכים ושבילים

 אך למעשה, )מטרוקות( חקלאיים שביליםבשטח פתוח מרושת  אמנם שטח המועצה ברובו

. כך למשל מושבים חסמים המונעים תנועה רציפה בין המושבים רצוףמרחב מבותר וב מדובר

המוקף    –מנותקים לחלוטין זה מזה, וכך למשל מושב משמר השבעה    סמוכים כמו חמד וגנות,

 . מכל עבריו בכבישים ארציים, סגור בתוך מערך של קירות אקוסטיים

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיבור וקישוריות לתחבורה ציבורית 

 מבט מקצה מושב חמד – כחסם נחל שפירים

 קירות אקוסטים בקצה מושב משמר השבעה

 קירות אקוסטים בקצה מושב משמר השבעה

 בין כפר חב"ד לצפריה 1מעבר מתחת כביש מס' 

 חסם

 מעבר

 כניסה

 כביש ארצי

 כביש מקומי

 מטרוקה

 צ
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 -ארציות הסמוכות לה ובים הקיימים למערכות תח"צשבמצב הנוכחי יש בעייתיות בחיבור הי

 .לדוגמא: החיבור הבעייתי לחניון חנה וסע בשפירים ולמערך השאטלים למטרופולין תל אביב

 

 תכסית צומח 

 מטרוקות ומשוכות

  -המבוססת על החקלאות הקדומה יוצרת מופע נופי מוגדר ע"י שולי הדרך רשת המטרוקות

הסבך -משוכות הצבר וסבך הצמחיה לצידן. למערכת זו תפקיד נופי אך גם חשיבות אקולוגית

 משמש מסתור ובית גידול לבע"ח וציפורים, ומהווה סוג של מיני מסדרון אקולוגי בגלל רציפותו. 

 

 
 לאיים בסמיכות לכביש הגישה לכפר חב"דשטחי באפר בשולי שטחים חק

 

, במיוחד לאור העובדה שרשת המסדרונות  אלו שטחים  על לשמירה רבה חשיבות ישנה

האקולוגים הארצית נסמכת בעיקר על רצפים של שטחים פתוחים חקלאיים, אך בפועל אלו  

 שטחים מנוהלים וממושטרים בכל ההיבטים של שליטה בניקוז מי נגר, הדברה, צמחיה וכו'. 

אנדמית  שטחי החיץ יכולים לשמש כ"איי תנועה" עבור בעלי החיים החוצים את השטח, צמחיה  

 6.שיכולה לשמש להם מסתורולא מרוססת סבוכה 

 

  

 
 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5677420,00.html להרחבה ראה: 6

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5677420,00.html
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 עצים בנוף

ומייצר סדר מרחבי קריא בתוך    השימוש בעצים במרחב מעצים ומדגיש את המרכיבים הנופיים

 המרחב השטוח.

ל שבין החלקות החקלאיות ושדרות של דקלים מסמנות כך שדרות ברושים מסמנות את הגבו

     .את כבישי הגישה

 מושב צפריה  –קו בנוף 

 

 מושב ניר צבי  –קו בנוף 



 2020מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | שלב מצב קיים | מאי תכנית 

153 
 

 נחליםבוסתנים וצמחיית 

דגש   –שכבת הנוף הקדומה יותר כוללת שרידי בוסתנים ועצים מקומיים ותיקים בעלי נוכחות 

 על עצי שיזף  

 צמחיית נחלים וצמחיית גדות. תוואי ערוצי הנחל מודגש על ידי 
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  תצורות נופיות מיוחדות

 השמיים

במרחב שטוח,  מאחר ומדובר  מקום חשוב במרקם הנופי של מרחב שדות דן ניתן לשמיים.

לרקיע ולקו הרקיע תפקיד חשוב בתחושת המרחב האינסופי. הקרבה לשדה התעופה הופכת  

 את השמיים לנוכחות אקוסטית, ולמופע של תנועה. 

 

  בתי החווה הנטושים
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בתי החווה  הנטושים מצויים לרוב בנקודה טופוגרפית מורמת מעט, חולשים על המרחב 

 לנקודות תצפית ומוקדי ענין. ומהווים פוטנציאל 

 

 סיכום ניתוח מצב קיים 

 הגדרת השכבות הנופיות

השכבות הנופיות הינן ניסיון לזיקוק של מרכיבי המרחב לכדי חתך תמונה גנרי ודו מימדי,  

 באופן שתכנית או מיפוי אינם יכולים לבטא.  

הינה ניסיון לייצר שפה  – בעיקר במרחב שדות דן  -החשיבות בהגדרת השכבות הללו

 תכנונית המתארת את החוויה המרחבית, ומונחים שישמשו כאבן בוחן לשינויים תכנוניים.

 תרשים לשכבות נופיות של המרחב .א

 
למרות היותו מרחב שטוח, מרחב שדות דן הינו אגן ויזואלי המוגדר בדפנותיו ע"י קו  

 הרקיע של הבינוי העירוני סביבו. מתוך האגן ניבטות ארבע שכבות מרחביות:
 השדות החקלאים והמושבים –הנוף הקרוב 
 הבינוי העירוני שיוצר קו רקיע   – הנוף הרחוק 

יוצר מעטפת של מרחב אינסופי.  –הרקיע   
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 תרשים לשכבות נופיות נרטיביות  .ב

 

כל תקופה טבעה  -המספרות את תולדות ההתיישבות במרחבהנוף המקומי מורכב משכבות 

 תמונה מרובדת:  ותיוצר ןבו אותותיה, יחד ה

זיכרון לכפרים   –שכבת הצומח הטבעית של המרחב, משוכות צבר  – עצי שיזף  -בתמונה 

קו בנוף המסמן את הטיפולוגיה המושבית, שטחים חקלאיים,   –הפלסטינים, שורת דקלים 

 וניים החותכים את קו הרקיע, ויוצרים כעין מסגרת רחוקה. ובאופק מגדלי עיר
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 חלוקה ליחידות נוף:
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 יחידות הנוף:

 דרכים ופיתוח  תאי השטח של המושבים והיישובים במרחב, כולל בינוי, –מרחב כפרי בנוי  

 מרחבי תעשיה /תעסוקה: צריפין ובית דגן  –מרחבי תעסוקה 

 תשתית התחבורה הארצית במרחב  –כבישים ארציים ומסילות 

 רשת הדרכים הפנימית של המרחב -דרכים מקומיות

 מערך דרכים שרובו אינו סלול, כולל הצמחיה בשוליו –מטרוקות ודרכים חקלאיות  

 ה אורטוגונלית מוסדרתשטחי החקלאות הסמוכים למושבים בפרצלצי –חקלאות מושבים 

שטחי החקלאות ה"לא מוסדרים", פרצלציה מסורתית, בעיבוד חברת   –" "מהדרין חקלאות

 מהדרין. 

 ערוצי הנחלים, תעלות הניקוז ושטחי ההצפה הנלווים להם  –מרחב נחל ושטחי הצפה 

 

 פרמטרים לבחינת ערכיות נופית:

 נוף המספר סיפור /נותן פרספקטיבה היסטורית /משמעות ברמה ארצית ומקומית.  –נרטיב 

 התייחסות לרצפים מרחביים, בתי גידול של חי וצומח .  –אקולוגיה 

 השלכות על  מערך הידרולוגי אגני ומקומי –הידרולוגיה  

 מופעי נוף יוצאי דופן או בולטים   – אלמנטים ייחודיים 

 כיצד יחידת הנוף נראית מרחוק –נצפות 

 מה רואים מתוך יחידת הנוף  –תצפית 
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 טבלת מדידת ערכיות של יחידות הנוף:

 

  

שכבה   תא השטח 

 נופית

אלמנטים   הידרולוגיה  אקולוגיה  נרטיב 

 חודיים יי

ציון/   תצפית  נצפות

 ערכיות 

מרחב כפרי  

 בנוי 

בינוני  ˅ ˅ ˅ - - ˅ נוף קרוב 

4 

מרחב  

תעסוקה  

 ותעשייה 

 נמוך - ˅ - - - ˅ נוף קרוב 

 2 

כבישים  

ארציים  

 ומסילות 

נוף רחוק  

 ונוף קרוב 

נמוך   ˅ - - - - -

מאוד  

1 

דרכים  

 מקומיות 

בינוני  - ˅ ˅ - - - נוף קרוב 

3 

מטרוקות  

ודרכים  

 חקלאיות 

 גבוה   - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ נוף קרוב 

5 

חקלאות  

 מושבים 

נוף קרוב  

 ונוף רחוק 

בינוני  ˅ ˅ ˅ - - ˅

3 

חקלאות  

 "מהדרין" 

נוף קוב  

 ונוף רחוק 

 גבוה   ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅

5 

מרחב נחל  

ושטחי  

 הצפה

גבוה   ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ נוף קרוב 

מאוד  

6 
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 סיכום:

 שכבות ומכלול נופי:

שבין השפלה למישור החוף,  כמכלול נופי, יש למרחב שדות דן  מרכיבים הדומים לאזור התפר  

 ובנוסף, שכבת נרטיב היסטורית שיש לה נוכחות פיזית משמעותית בנוף.

כמרחב כפרי בשולי המטרופולין ההולך וגדל יש משמעות מרכזית לממשק בין המרחב לשוליו,  

הנוף המקומי  הופך לתמונת הנוף הנצפית מהרחב   -כאשר מערכת היחסים היא הדדית

 ולהיפך.  -העירוני

אנו רואים חשיבות בשמירה של מרכיבי המכלול היוצרים את התמונה הכוללת, ודגש על  

 מעמדו של קו הרקיע כחלק ממכלול זה.

 

 יחידות נוף וערכיות נופית:

מניתוח המיפוי במתודולוגיה המוצעת, עולה בבירור תפקידה של מערכת הנחלים והיובלים  

רחב, בעלת פוטנציאל נופי ואקולוגי שאינו  הנלווים להם כתשתית הנופית החשובה ביותר במ

 ממומש דיו. 

כאשר ליחידת הנוף של "חקלאות  –המרכיב הנוסף המגדיר את המרחב הינו הנוף החקלאי  

מהדרין" עדיפות בשל מרכיב המטרוקות, בתי החווה הנטושים והמשוכות, אשר מהווים שכבה  

 נופית ושכבה אקולוגית בעלת ערך נוסף וחשוב לשימור.

מרחב הבנוי של המושבים עצמם, יוצר תמונת נוף בעלת ערכים פנימיים נוספים אשר פורטו  ה

לעיל במסמך זה. חשיבותם במכלול הינה נרטיבית , והיא תמונת נוף שניתן לייחס לה דימוי " 

 כל ישראלי" המאוים בכל רחבי הארץ עקב הבניה המסיבית של התרחבות ערי השדה.

בעיקר    -ללים גם מפגעים רבים, הינם נושא חשוב לטיפול במרחבמרחבי התעשיה תעסוקה הכו

 נושא ההשלכות האקולוגיות והנצפות שלהם.

מערכות הדרכים הפנימיות הן חלק מחווית המרחב הכפרי: קנה המידה שלהן, הצמחיה 

הינן חלק מהנרטיב של מרחב כפרי בעל פוטנציאל לשימושים  -לאורכן, הנסיעה בשדות 

 נוספים. 

הן הגבולות  וגם המגבלות של  –הדרכים הארציות על מחלפיהן  והמסילה  –חביב  ואחרון

המרחב. תמונת הנוף שמרחב שדות דן מספק להן היא חלק מחוויית הנוסע ביציאה ממטרופולין  

 גוש דן.  אתנחתא של מישורים ירוקים, גגות אדומים ורקיע. 
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 חקלאות

 ד"ר אריק רוזנפלד
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 מבוא .1
מסמך זה מציג את ניתוח מצב החקלאות הקיים כיום במועצה אזורית שדות דן. המסמך בוחן את  

קיימים והמצב הסטטוטורי של שטחי  חקלאות הצומח וגידולי בעלי חיים. סך שטחים, מבנים  

 החקלאות. 

 

 שיטות עבודה  .1

הכנת דו"ח מצב קיים התבססה ברובה על נתונים קיימים ממקורות מידע  
 שונים, ניתוח צילומי לווין ופגישות עם חברי הועדה החקלאית של המועצה.

 

 מקורות מידע  .1.1.1

 הבאות:  שכבות ההתקבלו   –של משרד החקלאות   GIS-מחלקת ה .א

 חלקות חקלאיות מעובדות, עם ציון סוג הגידול בכל חלקה. שכבת  •

שכבה המספקת נתונים על מבנים חקלאיים כגון   –שכבת מבנים חקלאיים   •
 רפתות, דירים ואורוות.

 שכבת לולים  •

 מסד מידע ענפי חקלאות, על בסיס ביקוש לעובדים זרים.   •

 מהחברה הכלכלית של המועצה התקבלו הנתונים הבאים:  .ב

 אורטופוטו של המועצה  •

 שכבות מידע של מפ"י: שכבת ייעודי שטח, שכבת מבנים ושכבת דרכים.  •

מאתר הרשות למקרקעי ישראל הורדו שכבות של תוכניות בניין עיר של   .ג
משכבות   הישובים השונים לצורך קבלת נתונים על שטחים בייעוד חקלאי.

ת ב לשתי שכבות אלו הוצאו הפוליגונים של חלקות א והפוליגונים של חלקו
 המתעדות את פוטנציאל השטחים החקלאיים בכל ישוב. 

  –  2014מאתר רשות המים הורדו נתוני צריכת מים בישובי המועצה לשנים   .ד
 . נתונים אלו נותחו לבחינת שינויים בצריכת המים במועצה. 2018

 
  

 

 ושטחי חקלאות מרחב המועצה .2
שדות דן נמצאת בעמק נחל איילון. ערוץ הנחל עובר בגבולה הצפוני של המועצה. הקרקעות בחלק  

המזרחי של המועצה הן קרקעות גרומסול שהושקעו בעמק הסחף של נחל איילון. הקרקעות בחלק  

 (. 1המערבי של המועצה הן קרקעות חמרה וקרקעות שנוצרו מבליה של חמרה )מפה 

 

דונם   20,383ישנם   21/3דונם. מתוכם, על פי תמ"מ  31,826ת דן הוא שטח מועצה אזורית שדו

 (. 2שמוגדרים בייעוד אזור חקלאי / נוף כפרי פתוח )מפה 

דונם של שטחים חקלאיים. ההבדל בין    18,383-לפי שכבת החלקות של משרד החקלאות ישנם כ

אזור חקלאי / נוף כפרי  שני מקורות המידע נובע מאי דיוק בתמ"מ. ששם מסומנים שטחים בייעוד  

או שטח מסילת הרכבת, או שטחי צבא    1פתוח בעוד שבפועל אלו שטחי תשתיות כמו כביש 

 ותשתיות אחרות. 
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, והם שטחי  3לחלופין ישנם גם מקרים הפוכים בהם שטחים המסומנים בייעוד חקלאי בתמ"מ 

 חקלאות בפועל אך הם אינם מסומנים בשכבת החלקות של משרד החקלאות. 

ורך המשך ניתוח שטחי החקלאות במועצה נשתמש במידע שמופיע בשכבת החלקות של משרד  לצ

 החקלאות מכיוון שהוא המידע המלא והמפורט ביותר הזמין לניתוח. 

 

 חקלאות צמחית במועצה .3
דונם של שטחים   18,838-על פי שכבת החלקות החקלאיות של משרד החקלאות ישנם במועצה כ

מועצה כוללים בעיקר גד"ש, הדרים ומטעים אחרים. בנוסף לכך ישנם  חקלאיים. גידולי הצומח ב

מעובדים   11,782דונם של חלקות חקלאיות במועצה  18,838-גידולי ירקות פרחים ואחרים. מתוך ה 

דונם( מעובדים על ידי גורמים אחרים כגון תושבי לוד, חברת    6,465על ידי יישובי המועצה והשאר )

 (. 4, 3מפות  , 1מהדרין ואחרים )טבלה 

בחלקה המזרחי של המועצה, ממזרח למסילת הרכבת ישנם בעיקר גידולי שדה, ובחלקה המערבי,  

ממערב למסילת הרכבת ישנם בעיקר הדרים ומטעים שונים. בחלק הצפוני, במשמר השבעה וגנות  

 (. 3ישנם גידולי ירקות שונים )מפה 

דונם של משמר    466-דונם למושב גנות ו  410סך השטחים החקלאיים של יישובי המועצה נע בין 

שליש משטחי החקלאות במועצה מוחזקים / מעובדים על ידי  -דונם של ניר צבי. כ  2096-השבעה ל

 (. ,  4, מפה 1גורמים מחוץ למועצה )טבלה  

 

ל פי שכבת הגידולים של משרד  : סך שטחי חקלאות בשטחי מועצה אזורית שדות דן ע1טבלה 

 החקלאות 

 

 

 עובדים זרים בחקלאות 

משרד החקלאות מנהל מעקב גם אחר בקשות לעובדים זרים ורושם את ענפי החקלאות והחלקות  

עבורם מבוקשים העובדים הזרים. מבין הישובים במועצה בזיתן, יגל, כפר חב"ד, משמר השבעה,  

אחיעזר וגנות אין ביקוש לעובדים זרים. סך השטחים  ניר צבי וצפריה מבקשים עובדים זרים. ב

סכום כוללשונותפרחיםמטעיםלא מעירקותהדריםגד"שישוב

 14     14         

    6,284    860    526     3,282101206 01,310י_4310/עמק_לוד

       141    8    133אור יהודה

    1,999    197      13   121 1,663אחיעזר

       160        8   151בית דגן

       410      83    312     16גנות

    1,390    616      18    -    756זיתן

    1,295      16    33      66       27  39    - 1,114חמד

    1,104      16    69      93  32   107    787יגל

    1,579    621      88  45   427    398כפר חב''ד

           8        8לוד )יהודים(

       466    304      3    153       7משמר השבעה

    2,096    389    673   441    593ניר צבי

    1,443    813      16846    416צפריה

1,997     4,565393238 7,169סכום כולל  104  3,921  18,388  
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משטחי החלקות החקלאיות   13%-דונם שהם כ   1560בעבורם מבוקשים עובדים זרים הוא 

 (. 2המעובדות על ידי יישובי המועצה )טבלה 

   

 : ביקוש לעובדים זרים בשדות דן )סך שטחים בדונמים בעבורם מבוקשים העובדים הזרים( 2טבלה 

 סה"כ אחר פרחים מטעים ירקות הדרים גד"ש ישוב

 166    128 38  זיתן

 124.8   6.6 108 10.2  יגל

 918.6 704    214.6  כפר חבד

 219  219     משמר השבעה

 99 70 8  21   ניר צבי

 33  23  10   צפריה

 1560.4 774 250 6.6 267 262.8  סכום כולל

 

 מים לחקלאות .4
בשדות דן משתמשים רק במים שפירים לחקלאות. צריכת המים לחקלאות על פי נתוני רשות המים  

 (. 3קו"ב לשנה )טבלה   1,446,400-קו"ב ל  1,223,500בין  2018 –  2014נעה בשנים 

 (: Xהם )טבלה   2018צרכני המים לחקלאות הגדולים במועצה בשנת 

 אלפי קו"ב 208.2 –ס.פ. מטעי הדר ישראל בע"מ   •

 אלפי קו"ב 131.9 –ושב ניר צבי מ •

 אלפי קו"ב 131.3 –מושב משמר השבעה  •

 אלפי קו"ב  123.3 –נאות קדומים  •

 אלפי קו"ב 107.6 –מושב זיתן  •

צריכת המים לחקלאות בחלק מהישובים במועצה היא נמוכה ומלמדת על פעילות חקלאית נמוכה:  

 אחיעזר, גנות, צפריה, כפר חב"ד. 

מצריכת המים לחקלאות   40% –  30-ידי צרכנים פרטיים מהווה כצריכת המים לחקלאות על 

 במועצה 

 

 : צריכת מים לחקלאות במ.א. שדות דן )אלפי קו"ב לשנה( 3טבלה 

 2018 2017 2016 2015 2014 שם ישוב 

 76.3 236.5 205.4 218.6 198.7 תלמי מנשה 

 14.9 17.1 12.6 16.6 12.9 אחיעזר 

 31.8 32.4 28.7 20.8 34.3 גנות 

 107.6 132 115.8 70.7 124.2 זיתן 

 61.3 54.2 49.5 49.3 171 חמד

 91.7 81.1 75.9 68.4 68.8 יגל 

 56.2 69.5 77.9 55.5 59.9 כפר חבד 
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 2018 2017 2016 2015 2014 שם ישוב 

 131.3 125.3 116.3 109 106.6 משמר השבעה 

 123.3 123.1 106.1 91.7 58.5 נאות קדומים 

 131.9 151.3 160.1 176.4 192.5 ניר צבי 

 32.6 31.1 27.3 20.1 41.1 צפריה 
      

 פרטיים 
     

 4.7 5.2 7.3 4.7 4.5 חלמיש שרה

 9 9.8 9.5 10.2 8.5 אל נקיב עבד אל רחים 

 3.3 3.5 3.7 2.9 4.2 אחמד עלי איסמעיל 

 0.4 0.9 0.5 0.8 0.5 ביידס זוהדי 

 5.2 32.8 37.8 רביד פירות בעמ 
  

 1.7 1.8 1.6 1.7 1.6 מוחמד עסאל 

 4.6 4.1 4.7 4.4 4.4 עסאף עבדאללה

 0.6 0.9 0.7 0.6 0.6 חסונה רגב 

 7.5 7.2 6.7 5.6 5.9 מילוא יגאל 

 208.2 188.5 189.6 135 138.8 ס פ מטעי הדר ישראל 

 0 0 0 0 2.9 מרדכי תל אור 

 3.6 4.4 3.9 2.5 1.8 מחמד אלווקרדה 

 10 9.6 8.1 9.3 10.7 נפרסטק -גורליק א

 6.2 13.8 10.3 6.4 6.7 שעבאן ריה 

 גדעון כץ, לואל יוסף 
   

1.1 
 

 8.1 11.3 8.5 8.4 6.6 עומר ועלי עבדאללה איסא 

 6.3 5.1 6.6 4.4 5.6 עבדללה סעיד זיתון 

 21.4 21.2 20.6 24.7 25.4 עבד מלך אבו קשק 

 10.7 11.8 10.6 10.2 9.7 עבדללה סוארכה 

 6.7 5.5 5.3 6.1 6.8 עטיה אבו חסינה

 10.5 8.7 10.5 9.7 9.5 דגן משה 

 60.2 76.9 65.5 44.9 51.2 שיקום פועלי בנין 

 חסונה רמדאן 
 

1.1 1.6 1.5 1.1 
      



 2020לב מצב קיים | מאי תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | ש

167 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 שם ישוב 

 1243.7 1446.4 1356.6 1223.5 1412.2 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גידול בעלי חיים .5
גידול בעלי חיים בשדות דן הוא מצומצם למדי. לפי נתוני משרד החקלאות מגדלים במועצה בעיקר  

צאן, בקר ועופות. בישובים אחיעזר, גנות, זיתן, חמד, יגל, כפר חב"ד ומשמר השבעה מגדלים צאן  

ובקר. באחיעזר ובמשמר השבעה מגדלים פטמים ובניר צבי יש משק אחד עם לולי מטילות. פירוט  

 . 4מבנים והמשקים לגידול בעלי חיים ראה טבלה ה

 

 : מספר משקים ומספר מבני גידול בעלי חיים בכל ישוב 4טבלה 

צאן   ישוב 

 משקים 

צאן  

 מבנים

בקר  

 משקים 

בקר  

 מבנים

לול  

 משקים 

סה"כ   דגים  לול מבנים 

 משקים 

 10  )פטם(  4 1 1 1 8 8 אחיעזר 

 1      1 1 גנות 

 2      2 2 זיתן 

 1      1 1 חמד

 3      3 3 יגל 

 1    2 1   כפר חב"ד 

משמר  

 השבעה 

 6 1 )פטם(  9 4   1 1
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 1  )מטילות(  3 1     ניר צבי 

 

 

 זכויות בניה .6
למושבים בתחום המועצה יש תוכניות בניין עיר. במרבית התוכניות אין התייחסות ברורה למבני  

ואחוזי הבנייה יהיו להחלטת הוועדה  משק. בתוכניות שבהן יש התייחסות נקבע שגודל המבנה  

 המקומית. בחלק מהתוכניות מוגדרים קווי בנין ומרחקים ממבנים אחרים או קו מגרש 

 : הגדרות המתייחסות למבנים חקלאיים בתוכניות קיימות 5טבלה 

מספר   שם ישוב 

 תוכנית

שנת  

 אישור 

  ייעוד

 אזור /

שטח  

מגרש  

 מינימלי 

שטח בניה מותר  

 למבני משק 

בניין  קווי 

 מבני משק 

מותר להקים מבני    נחלה 1988 62משמ/ אחיעזר 

 אין הגדרות  – משק 

 אין הגדרות 

  אין התייחסות    1960 2/509גז/ גנות 

מותר להקים מבני    נחלה 1989 61משמ/ זיתן 

 אין הגדרות  – משק 

 אין הגדרות 

מותר להקים מבני    נחלה 1985 60משמ/ חמד

 אין הגדרות  – משק 

 הגדרות אין 

מותר להקים מבני    נחלה 1987 53משמ/ יגל 

 אין הגדרות  – משק 

 אין הגדרות 

כפר 

 חב"ד 

חקלאי   1987 12/525גז/

 משקי 

להחלטת הועדה   3,500

המקומית וטבלת  

ההצבה של משרד  

 החקלאות 

מטר   30

או    3מהחזית 

 מהצד  0

משמר  

 השבעה 

חקלאי   1978 9/314גז/

 משקי 

להחלטת הועדה   8,000

 המקומית 

מרחק  

  10ממגורים 

  0או  3מטר; 

 מהצד

חקלאי   1973 5/475גז/ ניר צבי 

 למחצה 

להחלטת ועדה   8,000

 מקומית בכל מקרה 

 מטר  5

מותר להקים מבני    נחלה 1985 63משמ/ צפריה 

 אין הגדרות  – משק 

 אין הגדרות 

 

 

 

 איומים על החקלאות .7
שמטרתן בנייה למגורים ותעשיה על השטחים  ישנן מספר תוכניות ברמה הארצית והמחוזית 

 החקלאיים שבמועצה האזורית שדות דן. 



 2020לב מצב קיים | מאי תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | ש

169 
 

 תוכניות אלו כוללות: 

החלק הדרומי של שדות דן נמצא במרקם עירוני של העיר לוד והחלק המערבי נמצא  – 35תמ"א  .1

 (5במרקם עירוני של ראשון לציון )מפה 

עצה ופוגעות בשטחים החקלאיים של מספר תוכניות תמ"ל נמצאות בהליכי תכנון בהיקף המו .2

 (. תוכניות אלו כוללות את:7, 6המועצה )מפות 

 לוד צפון, בפינה המזרחית של המועצה – 1095תמ"ל  •

 לוד הרובע המערבי, בפינה הדרומית של המועצה – 1087תמ"ל  •

 לאורך גבולה המזרחי של המועצה 200כביש  – 1/ד/47תמ"א  •

   46כביש  – 1/ב/47תמ"א  •

 מסילה רביעית באיילון. הרחבת מערכת המסילות העוברת במרכז המועצה. – 33תת"ל  •

 מחלף כניסה מערבי לנתב"ג.   – 2/א/2/4תמ"א  •

 במרכז המועצה  99ME-ו 497MEתוכניות  •
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 : קרקעות בתחום מועצה אזורית שדות דן 1מפה 
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 21/3: ייעודי קרקע בשטח המועצה לפי תמ"מ 2מפה 
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 : שטחי גידולים במועצה האזורית שדות דן, חלקות משרד החקלאות 3מפה 

 

 

בעיקר גד"ש – מזרח  

בעיקר הדרים   – מערב

 ומטעים 

מעורב,   – צפון

 מטעים, ירקות
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 : שיוך שטחים חקלאיים בתחום המועצה 4מפה 

 

  

יישובי המועצה בגווני  

דונם   11,782 –כחול   

  –בכתום   –אחרים 

דונם  6,465  
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 : מרקמים עירוניים בשטח מועצה אזורית שדות דן 5מפה 

 

  

רוב שטח המועצה  

במרקם שמור משולב 

שמטרתו שמירה על 

 שטחי חקלאות.

  –חלק צפון מערבי 

ירוני ראשון  עמרקם 

 לציון. 

מרקם   – חלק דרומי 

 עירוני לוד 
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 : תוכניות תמ"ל ואחרות בשטח המועצה האזורית שדות דן 6מפה 
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 2040: תוכניות במסגרת תוכנית 7מפה 
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תנועה 
 ותחבורה

 ירון עברון הנדסה בע"מ
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 מבוא: 

מועצה אזורית שדות דן נמצאת במרכז הארץ בלב מטרופולין גוש דן. המועצה גובלת בצירים 

שהוא כביש מהיר  1מרכזיים ברמה אזורית וארצית. יישובי המועצה סובבים את כביש מספר 

ברמה ארצית. היישובים במערב המועצה נמצאים סמוך לכבישים אזוריים וארציים כמו דרך מספר  

. בנוסף לדרכים מרכזיות הסובבות וחוצות את תחומי המועצה,  412דרך מס' ו 44, דרך מס' 4

ת בשטחה. אזור גוש דן רבוי בתכניות פיתוח למתחמי וברוישנן גם תשתיות מסילתיות שע

פיתוח לתשתיות הדרכים והמסילות. בנוסף בשנים  תעסוקה, מגורים ומסחר וגם בתכניות

 -האחרונות מושקעות תכניות רבות בפיתוח התחבורה הציבורית למטרופולין זה ברמות שונות

 מטרו, רכבת קלה, ונתיבי תחבורה ציבורית.  

את מערך התנועה והתחבורה האזורי והמקומי הקיים והמתוכנן בשטחי  נתאר וננתחבמסמך זה 

בתה. המסמך סוקר את מגוון התנועות השונות במרחב ובכלל זה: תחבורה המועצה ובסבי

מוטורית )שבילי אופנים(. לכל אמצעי   -ציבורית על אמצעיה השונים, רכב פרטי ותחבורה א

לסיכום יפורטו המסקנות  תחבורה יפורט המצב הקיים והתכניות הקיימות/מאושרות במרחב.

 תי.תנוע -והמגמות במועצה בהיבט התחבורתי

 

 

 תרשים סביבה של מועצה אזורית שדרות דן  -  1תרשים 
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 סקירה של מערך התנועה והתחבורה האזורי הקיים והמתוכנן .1

 מערך דרכים לרכב פרטי .1.1

מדרום,   44ממערב, דרך מספר  4מועצה אזורית שדות דן נמצאת במרכז הארץ, בין דרך מספר 

אור יהודה מצפון. להלן פירוט של הדרכים  העיר לוד ממזרח ונמל התעופה בן גוריון והעיר 

 הארציות, האזוריות והמקומיות העוברות וגובלות בשטחי המועצה: 

o  דרך ארצית מהירה רוחבית , דו מסלולית. דרך זו מחברת בין ירושלים וים המלח  1דרך מספר :

ב. אין מער -וצפון –מזרח  -במזרח לתל אביב במערב. הדרך חוצה את שטח המועצה בכיוון דרום 

חיבור מיישובי המועצה ישירות לדרך זו. מתחת דרך זו ישנם מספר מעברים חקלאיים בין יישובי  

 המועצה השונים.

o  אשקלון : דרך ארצית מהירה אורכית, דו מסלולית. דרך זו מחברת בין חיפה שבצפון ל 4דרך מספר

רך זו אף ישנו חיבור  ומד. דרך זו הינה גבול המועצה בצד המערבי ועד כמעט רצועת עזה בדרום

החיבור הקיים ליישוב גנות מדרך זו הינו בעייתי מבחינה תנועתית. גנות.  -לאחד מיישובי המועצה

  4לצפון. כמו כן לבאים מדרך מספר  4ממערב לדרך מספר  1במחלף גנות חסר חיבור מדרך מספר 

 1ר מדרך מספר מדרום למחלף גנות הפנייה ליישוב כרוכה במעבר נתיב ההשתזרות של החיבו

ממזרח. החיבור ליישוב גנות מדרך מהירה זו יוצר בעייתיות תנועתית הן ביציאה מהיישוב כך שניתן 

 לצאת רק לכיוון צפון.

o  דרך אזורית רוחבית, דו מסלולית. דרך זו מחברת בין יפו במערב לבית שמש 44דרך מספר :

היישובים: ניר צבי, כפר חב"ד ומשמר   במזרח. דרך זו היא גבול דרומי למועצה. לדרך זו מתחברים

 השבעה. דרך זו גם מחברת את הערים רמלה , לוד, אזור ובית דגן הנמצאות בסמוך למועצה.

o  דרך ארצית אורכית, דו מסלולית. דרך זו מחברת בין הוד השרון בצפון ומגיעה עד 40דרך מספר :

אזורית שדות דן, סמוך לעיר לוד מצפה רמון בדרום, דרך באר שבע. הדרך עוברת ממזרח למועצה ה

המהווה את הגבול המזרחי למועצה. מדרך זו ישנו חיבור ליישובים זיתן, יגל ואחיעזר בצפון מזרח  

 המועצה.

o  'דרך אזורית אורכית דו מסלולית. הדרך מחברת בין רחובות בדרום לאור יהודה 412דרך מס :

יישובי המועצה, מתחברים לדרך זו. הדרך חוצה בצפון. היישובים חמד, צפריה ומשמר השבעה מבין 

 את שטחי המועצה מצפון לדרום בצד המערבי של המועצה.

o  44: דרך מקומית דו נתיבית המחברת בין בית חב"ד לדרך מספר 4402דרך מספר . 
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o  ומחברת בין  412: דרך מקומית רוחבית דו נתיבית המחברת בין לוד לדרך 4404דרך מספר

 ל, אחיעזר וצפריה. היישובים זיתן, יג

 הדרכים הארציות כוללות מחלפים ומפרידנים מרכזיים במרחב כמו:

o  40לדרך מספר  1מחלף לוד: מחלף המחבר בין דרך מספר . 

o  לנמל התעופה בין גוריון.  1מחלף בן גוריון: מחלף המחבר בין דרך מספר 

o  גם קיים חניון חנה  . במחלף זה412לדרך מספר   1מחלף שפירים: מחלף המחבר בין דרך מספר

 וסע.

o  4לדרך מספר  1מחלף גנות: מחלף המחבר בין דרך מספר . 

o  44לדרך מספר   4מחלף השבעה: מחלף המחבר בין דרך מספר. 

 . צומת צריפיןכמו כן ישנם מספר צמתים מרכזיים במרחב: צומת בין דגן, 

 

 

במרחב. חלק מהתכניות הן ברמה   קיימות מספר תכניות להרחבת דרכים ומחלפים ומפרידנים

 ארצית )תכנית מתאר ארצית או תכנית תשתית לאומית( וחלקן ברמה מקומית. 

o  השפעתה של תכנית זו היא בתפיסת    מחלף כניסה מערבי לנמל תעופה בן גוריון. -2/א/2/4תמ"א

 הקרקעות משטחי המועצה.
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o  הגשר בהפרדה המפלסית הינו עבור הדרך המקומית   -כפר חב"דהפרדה מפלסית  -202/26תת"ל

. 4404ומחברת בין כפר חב"ד למושב צפריה ומגיעה עד דרך מקומית  44, היוצאת מדרך 4402

תל אביב. הפרדה זו יוצרת מעבר בטיחותי יותר   –לוד  –ההפרדה המפלסית הינה בין הדרך למסילה 

 ית.  בתנועת הרכבת ותנועת הרכבים בדרך המקומ 

בצפון מהווה חיבור לא פורמלי בין דרכים  412כמו כן הדרך המקומית בין כפר חב"ד וצפריה לדרך 

( בזמן של עומסים בדרכים המרכזיות במרחב. נסיעות אלו 412דרך  -ל 44מרכזיות במרחב ) דרך 

 מעמיסות על הדרכים המקומיות בכפר חב"ד שהקיבולת שלהן מיועדת לשאת נפחים קטנים יותר. 
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o  החל עוקף לוד רמלה ממערב. דרך זו עתידה לחבר בין צפון לוד  – 200דרך מספר  -1/ד/47תמ"א

בסמוך ליישובי ניר   44עד דרך מספר להגיע בסמוך ליישוב זיתן, וממחלף בן גוריון המערבי, לעבור 

לתכנית זו מצד אחד השפעה  .431ומשם להמשיך דרומה ולהתחבר לדרך רוחבית מספר  צבי

שלילית מבחינת פגיעה בחלק מקרקעות המועצה, והשפעה חיובית מצד שני בהגדלת הנגישות של 

 יישובי המועצה באזור זה לדרכים אזוריות ומהירות. 
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o  הינו רווי נפחי תנועה ועמוס תנועתית.  כיום צומת בית דגן תכנית למחלף בית דגן. -1/1/א/47תמ"א

בית דגן ומשמר השבעה, ומחלף עתיד להקל  -עומס זה משפיע על נגישות ליישובי המועצה באזור

 גם על תושבי היישובים. 
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o  עם מפרידנים ודרכי שירות, בין השאר  44שדרוג והרחבת דרך מספר תכנית ל -2/1/א/47תמ"א

יקט זה עתיד לשרת ולהקל על הנגישות של יישובי המועצה מחלף ניר צבי ומחלף בית דגן. פרו

 הנמצאים בסמוך לדרך זו.  
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o  המחברת בין מחלף טייסים המתוכנן למחלף שפירים, כולל  46תכנית לדרך מספר  – 1/ב/47תמ"א

במסגרת תכנית זו מחלף אור יהודה דרום עתיד לשנות את הכניסה   שינוי והרחבת מחלף שפירים.

 להאריכה. למושב חמד ואף
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 תכניות המאושרות באזור: הלהלן סיכום 
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 ה קיימים נפחי תנוע

נפחי תנועה קיימים לפי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים כי  

אלף יר"מ ביממה   50 - בסביבת המועצה האזורית מרבית הדרכים רוויות תנועה

 ומעלה. 

  

 

 

מועצה אזורית שדות דן גובלת בדרכים מהירות, ראשיות ואזוריות ברמה ארצית  –לסיכום 

מעלה את הנגישות  לכאורה חוצות את שטחי המועצה. נתון זהואזורית. חלק מהדרכים אף 

מרכזיות במרחב אך נפחי התנועה הגבוהים בדרכים אלו מורידים  של יישובי המועצה לדרכים 
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את הנגישות ליישובים, בעיקר אלו הנמצאים סמוך לדרכים אלו ) גנות, בית דגן, משמר 

 השבעה וניר צבי.  

חלפים באזור מכרסמות ותופסות חלק מקרקעות ושטחי  כלל התכניות לתשתיות לדרכים ומ

המועצה אשר סמוכות לתוואי הדרכים שעתידות להתרחב או להיסלל. חלק מהתכניות 

, וחלק  44מקלות על הגישות ליישובים מבחינה תנועתית, כמו המחלפים לאורך דרך מספר  

 . מהתוכניות משנות ומרעות את הכניסות לחלק מהיישובים כמו זיתן וחמד

 

 מערך תחבורה ציבורית:  .1.1

 רכבת כבדה .1.1.1

 בתחומי המועצה עוברות מספר תשתיות מסילתיות וגם קיימות ומתוכננות מספר תחנות רכבת.

מערב המגיעה מתל אביב. לאורך מסילה זו  – ישנה מסילה החוצה את שטחי המועצה מזרח 

 לוד גני אביב וכפר חב"ד.קיימות שתי תחנות בתחומי המועצה: 

ישנה מסילה הגובלת במועצה מצפון לכיוון תחנת נתב"ג ותחנת התעופה המתוכננת בצומת 

 אלעל.

  -לוד -המסילה המזרחית וכן לכיוון דרום  – לכיוון צפון  –ישנה מסילה שעוברת ממזרח למועצה 

 באר שבע.
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 מערך מסילות ותחנות רכבת כבדה בסביבה  - 2תרשים 

 

 

 

 תכניות מאושרות:

תחנת רכבת בחניון חנה וסע  במסגרת התכנית שאושרה לחניון חנה וסע שפירים, מתוכננת גם 

בשפירים. מפאת קירבה של תחנה זו לתחנת רכבת כפר חב"ד לא ידוע עדיין בשלב זה אם 

 בבדיקה ברכבת ישראל.נמצא תחנה זו תבוצע או לא. נושא זה 
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 רכבת קלה .1.1.2

אושרו קווי רכבת קלה למטרופולין גוש דן. קווי הרק"ל שעוברים בקרבת   4א'/ 23תמ"א במסגרת 

(. בימים אלו מקודם תכנון  3ה הם: הקו הירוק, הקו הסגול והקו החום ) ראה תרשים המועצ

מפורט לקווים הסגול והירוק של הרכבת הקלה. הקווים הללו מתוכננים לעבור סמוך למועצה  

אזורית שדות דן. הקו הירוק המערבי עתיד לעבור בחולון מדרום לצומת בית דגן. הקו הסגול 

 א (. -3מצפון לחמד וגנות )ראה תרשים מס'  461דה לאורך דרך עתיד לעבור באור יהו

הקו החום המזרחי נמצא בשלב תכנון מוקדם והוא עתיד לעבור במרכז לוד ולהגיע עד תחנת 

 רכבת גני אביב. 

כלל הקווים מתוכננים מאוד קרוב ליישובי המועצה אך אין גישה מתוכננת מיישובי המועצה אל 

ו. דבר זה מוריד את הנגישות של תושבי המועצה לאמצעי תחבורה  אחת מתחנות הקווים הלל

 ציבורית זה, ובחיבור זה קיים פוטנציאל רב בעידוד השימוש בתחבורה ציבורית. 

 

 מערך רכבת קלה מתוכננת בסביבה  -א  - 3תרשים 
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 תחבורה ציבורית .1.1.3

נבדקו עוצמת התחבורה הציבורית  . ניתוח התחבורה הציבוריתהמאפשר לאתר בהתאם 

 ונגישות לתחבורה הציבורית. 

מניתוח עצומת התחבורה הציבורית במרחב עולה כי בשטחי המועצה התחבורה הציבורית  

עוצמת התחבורה הציבורית  ברמה ירודה. וככל שיוצאים מהמועצה לשטחי הערים בסביבה 

 עולה.

הגעה בדקות לתחבורה ציבורית ביישובי  מניתוח הנגישות לתחבורה הציבורית עולה כי זמן ה

דקות, למעט במשמר השבעה שהוא קרוב יותר לצומת    60  -30המועצה השונים עומד על בין 

 מרכזי בו עוברים קווי תחבורה ציבורית רבים. 

 

 

 עוצמת תחבורה ציבורית במרחב המועצה וסביבתה - 4תרשים 
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 סביבתה נגישות לתחבורה ציבורית במרחב המועצה ו  - 5תרשים 

 

 מהיר לעיר וצירי העדפה .1.1.4

במרחב מטרופולין גוש דן מתוכננים מספר צירי העדפה ונתיבים מהירים לתחבורה ציבורית  

)פרויקט הנקרא "מהיר לעיר"(, לאורך דרכים אזוריות ומהירות. מתוקף מיקומה המרכזי של 

 בשטחי המועצה:המועצה האזורית, חלק מצירי העדפה המתוכננים עוברים בסמוך או 

o  וחניון חנה וסע הקיים בשפירים.  1הנתיב המהיר הקיים לאורך דרך מספר 

o  לכיוון דרום. 412עד לצומת בית דגן ומשם לאורך  44ציר העדפה קיים לאורך דרך 

o  מצומת בית דגן ועד ניר צבי.  44ציר העדפה מתוכנן לאורך דרך 
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o .ציר העדפה מתוכנן בתוך לוד 

o  מתוכנן בתוך אור יהודה.ציר העדפה 

גם אמצעי זה עתיד לעבוד קרוב מאוד מבחינה פיזית לשטחי המועצה אך ללא נגישות וחיבור  

חיבור לתחנות אלו ע"י שבילי אופניים יעלה ויעודד את השימוש לתחנות לאורך הצירים הללו. 

  באמצעי זה.

  

 המועצה מערך צירי העדפה ונתיבים מהירים בסביבת  - 6תרשים 
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 מטרו .1.1.5

 מערך קווי מטרו נמצא בשלבי תכנון מוקדמים.  

 בדומה לשאר מערכות התחבורה הציבורית, גובלת במספר צירי המטרו נראה כי המועצה,מתכנון 

.  מזרח למועצה – ברמלה, מדרום חנה וסע קווים ותחנות מתוכננות. בנוסף נראה כי מתוכנן חניון  

עצה )ובחלקם אף עולה על קרקעות של המועצה( אך אינו  גם אמצעי זה נמצא סמוך ליישובי המו

 נגיש ליישובי המועצה.  

לקו מטרו   103תת"ל תוואי המטרו כפי שעולה מהתוכניות עתיד לתפוס חלק מקרקעות המועצה. 

M3   מראה כי מסילת המטרו עתידה לעבור בשטחי המועצה מצפון למושב חמד, בין מועצה

מראה את האזור שהקו הכחול של התת"ל   8אזורית שדות דן )עמק לוד( לבין אור יהודה. תרשים 

 חוצה את שטחי המועצה. 
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 בסביבת המועצה  ן מטרו ומערך קווי מתע" - 7תרשים 

 

 

 בסמוך למושב חמד תוואי המטרו  - 8תרשים 
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נמצאת בסמוך למערך תחבורה ציבורית קיים ומתוכנן, אך  -מועצה אזורית שדות דן -לסיכום

הנגישות למערך זה נמוכה מאוד. מערך התחבורה הציבורית להסעת המונים המתוכנן 

לא נכנס לשטחי המועצה ואף לא מתוכנן מרכז תחבורתי שיכול לשרת ברובו במטרופולין גוש דן 

לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית, על אף הפוטנציאל שקיים בקרבת ושבי המועצה ואת ת

 התשתית ליישובים.

 

 חניוני חנה וסע .1.1.6

באזור המועצה האזורית קיים חניון חנה וסע בשפירים. חניון זה מאפשר חניה ונסיעה בשאטלים 

 על אף קרבתו הפיזית של חניון זה ליישובי המועצה הוא אינו נגיש ליישובים.   לתל אביב ולירושלים.

 

 בהתאם לתכניות של מערך המטרו מתוכנן חניון חנה וסע בסמוך לתחנת רכבת רמלה.

 

 

 שבילי אופניים  .1.2

 . ןפרויקט הנקרא אופני ד –במטרופולין גוש דן מתוכננים שבילי אופניים בינעירוניים 

לבת   –לרמת גן  -חולון-בסביבת המועצה האזורית שדות דן מתוכננים שבילי אופניים בין ראשון 

 לקריית אונו.   -ים

 שביל אריאל מתוכנן בין ראשון לציון בדרום לרמת גן בצפון, דרך חולון. ✓

 שביל חולות מתוכנן בין ראשון לציון לחולון בצפון. ✓

 רום תל אביב. שביל איילון מתוכנן ממערב ראשון לציון לד ✓
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  - 9תרשים 

 שבילי אופנים בינעירוניים מתוכננים בסביבת המועצה   –אופני דן 

  

 שבילי אופנים בינעירוניים מתוכננים בסביבת המועצה  - 10תרשים 
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מועצה אזורית שדות דן נמצאת בסמוך למערך שבילי אופניים מטרופוליניים   –לסיכום 

ובינעירוניים אך שבילים אלו לא עוברים בשטחי המועצה. על מנת לעודד שימוש באמצעי 

 חברו לשבילים הבינעירוניים האלה.תחבורה זה מומלץ לתכנן מערך שבילי אופניים שית

 

 

 

 המקומיוהתנועה מערך התחבורה  .2

 ממזרח למערב: בפרק זה יפורט מערך התחבורה והתנועה המקומי לפי כל יישוב

 זיתן:

ליישוב זיתן ישנן שתי כניסות. אחת ממזרח מכיוון אזור תעשיה צפוני של לוד. השנייה מכיוון  

עוברת דרך היישוב. הרחוב הראשי ביישוב הוא רחוב   4404מערב. דרך מקומית מספר  

מנתיב נסיעה לכל כיוון, רצועת מדרכה רחבה ורצועה בצד מזרח השלושה. חתך הרחוב מורכב 

 מערב.  –המשמשת לחניה. הרחוב ממותן תנועה וחוצה את היישוב מזרח 

 רחוב השלושה:
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 אחיעזר:

והגישה אליו היא מדרך זו. הרחוב הראשיים ביישוב    4404היישוב אחיעזר ממוקם בסמוך לדרך 

רוחב הדרך מורכב ממיסעה של נתיב לכל כיוון, רצועת הם רחוב הדקל ורחוב האתרוג. חתך 

 מדרכה רחבה ורצועת חניה בצד אחד. 

 

 יגל:

. הרחוב הראשי של היישוב הוא רחוב  4404היישוב יגל נמצא בסמוך ומצפון לדרך מקומית 

הדקל ורחוב הגפן. חתך הרחוב כולל מיסעה של נתיב לכל כיוון, רצועת מדרכה, ורצועת חניה  

 בצד אחד. 

 : רחוב הגפן
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 רחוב חוני המעגל: 

 

 

 רחוב הדקל:
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 ניר צבי: 

. הרחובות הראשים הם רחוב הערבה והאשל. חתך 44היישוב ניר צבי נמצא סמוך לדרך מספר 

הרחוב ברחוב הערבה כולל מיסעה של נתיב לכל כיוון ורצועת מדרכה בצד אחד. חתך הדרך 

 ועת חניה בצדי הדרך בכל כיוון. ברחוב האשל כולל מיסעה של נתיב לכל כיוון ורצ

 רחוב ערבה:

 

 רחוב האשל:
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 כפר חב"ד

אך ללא חיבור ישיר אליה. הגישה אל היישוב  1היישוב כפר חב"ד נמצא בסמוך לדרך מספר 

עוברת דרך היישוב ומהווה את הרחוב הראשי   4402. דרך מקומית מספר 44הינה מדרך מספר 

מטר, רצועת מדרכה + גינון בצדי   6.5שלו. רחוב זה מאופיין בחתך דרך המורכב ממסעה ברוחב 

מטר בכל צד. ישנם מספר רחובות ביישוב המתאפיינים בחתך דרך   2.5 -2המיסעה ברוחב 

דומה, ובחלקם אף ישנה רצועת חניה בצד אחד של הרחוב )רחוב רבי לוי יצחק, רחוב אדמו"ר 

הרש"ב, רחוב תורת מנחם, רחוב הבעל שם טוב ועוד(. ישנם גם רחובות מקומיים יותר ביישוב  

תים גם אינם כוללים רצועת מדרכה בצד אחד )חלק המתאפיינים בחתך דרך צר יותר ולעי

 מהאדמו"ר הרש"ב, רחוב מעלה ועוד(

מכללת בית רבקה(  -נפשות( וחלקו )כפר חב"ד ב' 7160יישוב זה הוא בין הגדולים במועצה ) 

 .  1נמצא בצדו הצפוני של דרך מספר 

 :רחוב האדמור הרשב
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 רחוב הרב לוי יצחק: 

 

 

 רחוב הבעל שם טוב:

 

 

  



 2020לב מצב קיים | מאי תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | ש

207 
 

 :אחר של האדמור רש"ב מקומי חלק

 

 

 

 רחוב המעלה:
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 צפריה 

– מערבי של המועצה. הגישה ליישוב היא משני כיוונים  -היישוב צפריה נמצא בצדה הצפוני

המתחברת למחלף שפירים. הרחוב הראשי  412מכיוון כפר חב"ד וממערב מכיוון דרך  -מדרום

מטר של רצועת מדרכה.   2 -ו 6.5מורכב ממיסעה של של המושב הוא רחוב הגפן. חתך הרחוב 

 רחוב נוסף ראשי ביישוב הוא רחוב הרימון, בו אין רצועת מדרכה כלל.

 רחוב הגפן: 

 

 הרימון: רחוב 
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 חמד:

  412היישוב חמש נמצא בצפון מערב המועצה. הגישה ליישוב היא מכיוון מזרח מדרך 

הרימון. חתך הרחוב   -ביישוב הוא רחוב התמר. הרחוב הראשי המתחברת למחלף שפירים

מטר בכל צד. ליישוב   2-2.5מטר ורצועות מדרכה בשני הצדדים של  7  -6.5מאופיין במיסעה של 

 הרחבה לכיוון מערב לאורך רחוב נחלים, בו קיימת גם רצועת חניה לאורך הרחוב. 

 

 רחוב הרימון: 

  

 רחוב התמר:
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 ההרחבה:  –רחוב נחלים 

 

 

 גנות:

וקיימת גישה  4היישוב גנות נמצא במערב המועצה. הגישה העיקרית ליישוב היא מדרך מספר 

, מהכניסה למושב חמד. הרחובות הראשיים ביישוב  412נוספת עקיפה מכיוון מערב מדרך מספר 

 -הם רחוב הגפן, האשל, ההדס והפרדס. חתך הרחובות דומה לחתך בשאר המושבים של המועצה

 מ' משני צדי המיסעה ולעיתים רק בצד אחד.    2-2.5יסעה ורצועת מדרכה וגינון ברחוב מ' מ  6.5-7

 רחוב הגפן: 
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 רחוב האשל:

 

 רחוב הרימון: 

 

 

 משמר השבעה:

היישוב משמר השבעה נמצא במערב המועצה האזורית, בסמוך למחלף גנות, מחלף שפירים  

, קרוב למחלף שפירים.  412ולמחלף משמר השבעה. הגישה ליישוב היא מכיוון מזרח מדרך 

דוד יואנוטצקי, יצחק קורדובה, מנחם אבטיחי, ואליהו שמיר.  –הרחובות הראשיים ביישוב הם 

מ' מיסעה ורצועת מדרכה  6.5-7 -בות בשאר המושבים במועצהחתך הרחובות דומה לרחו 

מ' רוחב. בחלק מהרחובות ישנה גם רצועת חניה בצד   2-2.5לפחות בצד אחד של הדרך ברוחב 

 מ'.  2אחד של הרחוב ברוחב 
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 רחוב דוד יואנוטצקי: 

 

 : יצחק קורדובהרחוב 
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 : מנחם אבטיחירחוב 

 

 

 : אליהו שמיררחוב 
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 מגמותסיכום ו .3

במסמך זה נסקר מערך התחבורה המקומי והאזורי הקיים והמתוכנן במועצה אזורית שדות דן.  

דרכים ומחלפים עבור כלי רכב פרטיים, מערך   -תוארו ונבחנו אמצעי התנועה השונים במרחב

 התחבורה הציבורית בדגש על תחבורה להסעת המונים ושבילי אופניים.  

בהיבט והמלצות להמשך התכנון מספר מסקנות מהניתוח התחבורתי המוצג לעיל עולות 

 תחבורתי: -התנועתי

 דרכים:   .3.1

מועצה אזורית שדות דן גובלת בדרכים מהירות, ראשיות ואזוריות ברמה ארצית ואזורית. חלק מהדרכים אף 

הללו הינה מיידית, גם כאשר לחלקם יישובי המועצה לדרכים מרבית חוצות את שטחי המועצה. הנגישות של 

משפיע על וזה גבוהים המהירות והראשיות הגובלות במועצה נפחי התנועה בדרכים ה מדרך מקומית. יש גיש

השונות לתשתיות דרכים ומחלפים באזור   היוממות של תושבי המועצה שעובדים מחוץ למועצה. לתכניותזמן 

 המועצה יש השפעה על תפיסת קרקעות משטחי המועצה. 

 

 תחבורה ציבורית:   .3.2

מערך מסילות רכבת כבדה קיים. ישנן שתי תחנות בשטחי נמצאת בסמוך ל  מועצה אזורית שדות דן

מערך התחבורה הציבורית להסעת המונים המועצה ומספר תחנות גדולות בסמוך למועצה. 

. על אף לא נכנס לשטחי המועצהאף הוא קרוב למועצה האזורית אך  המתוכנן במטרופולין גוש דן  

ורית הקיים והמתוכנן והפוטנציאל הקרבה הפיזית של יישובי המועצה למערך התחבורה הציב

 הגדול הטמון בכך, הנגישות למערך זה נמוכה מאוד. 

 

 מוטורית: -תחבורה א  .3.3

שבילי אופניים מטרופוליניים   למועצה האזורית שדות דן מתוכננים לעבור מספרבסמוך 

על מנת לעודד שימוש באמצעי תחבורה זה מומלץ לתכנן מערך שבילי אופניים   .ובינעירוניים

בנוסף מומלץ לתכנן    .ללו ולתחנות התחבורה הציבורית במרחבניים הור ישיתחברו לשבילים הבינע

מערך שבילי אופניים שיחבר בין היישובים במועצה לעודד את החיבוריות והקישוריות בין היישובים  

 השונים.
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 וגרמהפר

 מרדכי כהן )קדמון( ד"ר
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 שלב א': מצב קיים

 מבוא .  1

פרק שלב א' בפרק הפרוגרמה בתוכנית הכוללנית כולל את נתוני היסוד של מ.א.  

 שדות דן, בהיבטים הפרוגרמטיים של שירותים ציבוריים, ומגורים. 

האפשריות  נתונים אלה יהוו את התשתית לפרק הבא שיעסוק בחלופות התכנון  

 בהתאמה לשלבי התוכנית הכוללנית. 

 

 ח גבולות שטח השיפוט של המועצה והישובים ט. מפת ש1

 

 מטרות התוכנית .  2

א. ליצור תנאים לפיתוח דיור, צמיחה דמוגרפית ושירותים ציבוריים ברמה גבוהה  

 ובכמות הדרושה, בכל התחומים. 

עצה, תוך התייחסות  וון השרותים לתושבי המוגב. לאפשר נגישות מיטבית למ

 . לפיזור הגיאוגרפי והמרחק בין הישובים
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ג. לאפשר שמירה ולתת ביטוי לאופיים הכפרי והאירגוני ייחודי, של הישובים, ותוך  

 . התחשבת ברצון התושבים

 . תועלת  -ד. מערך השרותים יקח בחשבון גם שיקולי עלות

 הכוללנית. ה. מתן תשומות תכנון בהתאם לדרישות התוכנית 

 . ו. הכנת יסודות להרחבות ובנייה בישובים לשנים הבאות 

 התוכנית  שלבי .  3

 . א. איסוף נתונים וניתוח המצב קיים של מערך השרותים 

 ב. פרישה גאוגרפית של מערך השרותים.  

  ג. יצירת חלופות להמשך פיתוח מערך השרותים ובחירת החלופה הנבחרת

 . )שימוש במחשב מינהל התכנון( 

 . איסוף נתונים על המצב הדמוגרפי ההרחבות והבנייה בישובים  ד.

 . ה. ניתוח אפשרויות ההרחבה למגורים בהתאם להחלטות סטטוטוריות קיימות 

 . ו. יצירת חלופות להרחבת הישובים ובחירת החלופה הנבחרת 
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 ( 2018ס " )למלפי גילאים  נתוני אוכלוסיה. 4

 1טבלה מס' 

 

שנה מהווים למעלה   20 - 0אוכלוסיית המועצה צעירה יחסית. גילאי , 1לפי טבלה 

 . 50% -וגילאי העבודה כ 41% -מ

, גם הצמיחה הדמוגרפית גבוהה יחסית ואחוז הגידול השנתי  2לפי טבלה מס' 

 גבוה מהממוצע הארצי. 

 צמיחה דמוגרפית -2טבלה מס' 

-ריבוי טבעי שנתי

 תושבים

351 

 -בוי טבעי שנתי ליר

 % -ב תושבים 1000

23.6 

 -56 )תושבים( מאזן הגירה

 2.0 אחוז גידול שנתי

 -67 )תושבים( הגירה פנימית 
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 מגורים .  5

 . 5 - ו 3,4 -בשל ריבוי הנתונים הם חולקו לשלוש טבלאות 

,  יח"ד מלאי מצב נתוני הבסיס על האוכלוסיה, את   פרטתמ להלן, 1טבלה מס' 

 . בישובי המועצה בהרחבה,נחלות, משקי עזר, יח"ד 

יש לשים לב שיש פערים מסויימים לגבי נתוני האוכלוסיה בין נתוני הלמ"ס,  

 המועצה ונתוני הישובים עצמם. 

 יח"ד ותושבים לפי ישובים  - מ.א. שדות דן  -3טבלה מס' 

 יישוב 

מספר  
תושבי 
ם לפי  
 למ"ס 

מספר  
תושבי 
ם לפי  
 מועצה 

מספר  
תושבי 
ם לפי  
   היישוב 

נחלות  
מאושרו 

 ת

יח"ד  
מאושרו 

ת  
 בנחלות 

משק 
 י עזר 

יח"ד  
הרחב 

 ה 

סה"כ  
 יח"ד 

 נחלות ויח"ד    תושבים   

 301 98 27 176 88     1,773 1,872 אחיעזר 

 211 69 24 118 59     500 588 גנות

 204 31 25 148 74     1,177 1,081 זיתן

 311 98 43 170 85     965 1,258 חמד 

 194 58 22 114 57   1,200 938 929 יגל 

משמר  
 השבעה 

1,006 935   
  

95 190 25 110 325 

 443 217 54 172 86     1,309 1,316 ניר צבי 

 232 61 7 164 82   1,100 884 956 צפריה 

                    

 1,428 1,280 0 148 74     7,159 6,422 כפר חב"ד 

                    

 ס"ה 
15,42

8 
15,64

0 2,300 
          

3,649 

                    

ממוצע  
 נפשות/ יח"ד 

4.2 4.3 0.6           
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שלהלן, כוללת שוב את נתוני הבסיס קרי נחלות, ומשקי עזר,   4טבלה מס' 

, תוספת  35בתוספת נתונים על אפשרויות הבנייה, כולל יח"ד שלישית לפי תמ"א  

. הטור האחרון מסכם את פוטנציאל הבנייה 35יח"ד למשקי עזר לפי תמ"א 

 האפשרי. 

 

 35יח"ד בכח, בבנייה ולפי תמ"א  -מ.א. שדות דן  -4טבלה מס' 

 יישוב 
נחלות  
 מאושר 

יח"ד  
מאושר  
 בנחלות 

משקי  
 עזר 

יח"ד  
 הרחבה 

סה"כ  
 יח"ד 

יח"ד  
שלישית  
 בנחלה 

טרם  
מומש  
 הרחבה 

  ס"ה 
ויח"ד  
 שלישית 

יח"ד  
תוספת  
למשקי  

 עזר 

יח"ד  
לפי  

תמ"א  
35 

תמ"א  
35  

משקי  
 עזר 

 377 350 27 389   88 301 98 27 176 88 אחיעזר 

 324 300 24 270   59 211 69 24 118 59 גנות

 325 300 25 321 43 74 204 31 25 148 74 זיתן

 393 350 43 396   85 311 98 43 170 85 חמד 

 322 300 22 251   57 194 58 22 114 57 יגל 

משמר  
 השבעה 

95 190 25 110 325 95   420 25 350 
375 

 497 443 54 529   86 443 217 54 172 86 ניר צבי 

 357 350 7 335 21 82 232 61 7 164 82 צפריה 

ס"ה  
ללא כ.  

 חב"ד 
626 1,252 227 742 2,221 626   2,847 227 2,743 

2,970 

כפר  
 חב"ד 

74 148 0 1,280 1,428 74   1,502 0 1,555 
1,555 

ס"ה  
כולל כ.  

 חב"ד 
700 1,400 227 2,764 3,649 700   4,349 227 4,298 

4,525 
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להלן, מפרטת את פוטנציאל הבינוי ביישובי המועצה בהתייחס   5טבלה מס' 

וצפריה כל יישובי   . ואת חוסרי או עודפי הבינוי. למעט בגנות, יגל 35לתמ"א 

 . 35המועצה עומדים במסגרת שנקבעה בתמ"א 

 35יח"ד בכח בהשוואה לתמ"א  -5טבלה מס' 

 יישוב 
סה"כ  
 יח"ד 

יח"ד  
שלישית  
 בנחלה 

טרם  
מומש  

 בהרחבה 

ס"ה יח"ד  
+ יח"ד  
 שלישית 

יח"ד לפי  
 35תמ"א 

(  - חוסר)
עודף ביחס  

 35לתמ"א 

תוספת יח"ד  
לפי משקי  

 עזר 

 27 39 350 389   88 301 אחיעזר 

 24 30- 300 270   59 211 גנות

 25 21 300 321 43 74 204 זיתן

 43 46 350 396   85 311 חמד 

 22 49- 300 251   57 194 יגל 

משמר  
 השבעה 

325 95   420 350 70 25 

 54 86 443 529   86 443 ניר צבי 

 7 15- 350 335 21 82 232 צפריה 

ס"ה ללא  
 כ. חב"ד 

2,221 626   2,847 2,743 
  

227 

כפר  
 חב"ד 

1,428 74   1,502 1,555 
  

0 

ס"ה כולל  
 כ. חב"ד 

3,649 700   4,349 4,298 
  

227 

 

 המגורים נתוני  חישוב ו  5-ו  3,4גבי טבלאות  הערות ל

 .הנתונים בטבלאות מבוססים על נתונים שהתקבלו מהמועצה, והישובים. 1

ההחלטות האחרונות שאושרו במועצה הארצית  חושבו לפי  35. נתוני תמ"א  2

 בתוכנית והחלטה מיוחדת לגבי ניר צבי.  2לתכנון לגבי נספח 

. בשל הבדלים בנתוני היסוד של יח"ד, יש לקבל החלטה לפי איזו גרסה לחשב  3

 . את הנתונים 

לישובים כפריים שמונים   5%. תוספת יח"ד שלישית לנחלה במושב, ותוספת 4

,  2, תיקון מיוחד ללוח 9.6.17-שאושר ב 35ב' לתמ"א  1י תיקון יח"ד, לפ 500מעל 

  1523 -, וכן החלטה של מועצת מקרקעי ישראל, מס'6.11.18 - לגבי ניר צבי מ

 . 18.9.17 - שאושרה ב

  -. תוספת יח"ד למשקי עזר מעוגנת בהחלטת המועצה הארצית לתכנון מיום5

 . 19.11.17 -םמיו  1521, והחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  5.6.18
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 . שרותי ציבור 6

 חינוך . שרותי 6.1

 מפת תפרושת שרותי החינוך במועצה 

 

 

 

הנתונים המפורטים בטבלאות שלהלן נמסרו ע"י המועצה, מתוך תוכניות חומש  

 שהוכנו על ידה. 
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 גני ילדים לפי ישובים ומספר הילדים  -6טבלה מס' 

 גני ילדים לפי ישובים -מ.א שדות דן

 גיל שם גן  ישוב 
מס'  

 ילדים 
 33 3-4 אחווה אחיעזר

 32 5-6 רעות אחיעזר

 אחיעזר
 -סחלב
 34 5-6 בנות

 33 3-4 יסמין בנות אחיעזר 

 אחיעזר
כלניות 

 30 3-4 בנים

 21 5-6 סביון אחיעזר

 מעורב גנות
3-4-5-

6 22 

 21 3-4 אתרוג זיתן

 25 5-6 תות זיתן

 24 3 דקל חמ"ד

 27 4 רימון  חמ"ד

 28 5 תמר חמ"ד

 31 3-4 תאנה יגל

משמר 
 35 3-4 רעות השבעה

משמר 
 28 5-6 שקד חובה השבעה

 23 3 תמר ניר צבי 

 31 4 ערבה ניר צבי 

 22 3 ארז צפריה 

 22 3 זית צפריה 

 33 4 הדס צפריה 

 22 5-6 שקד  צפריה 

 577 22   סך הכל
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 ישובים ומספר תלמידים בתי ספר יסודיים לפי  -7טבלה מס' 

 בתי ספר יסודיים לפי ישובים

     זרם ישוב שם

ממוצע 
תלמידים 

 לכיתה

אחוז  
תלמידים  

 מבחוץ 

 4.4 30 366 תלמידים ממ"ד+חרדי כפר חב"ד אהלי תורה

     13 כיתות      

 5.9 26 272 תלמידים ממ"ד+חרדי כפר חב"ד תלמוד תורה

     11 כיתות      

 0 26 411 תלמידים ממ"ד+חרדי חמד תורת משה

     16 כיתות      

 2.8 29 423 תלמידים ממלכתי ניר צבי  ניר צבי 

     14 כיתות      

 0 8 62 תלמידים   חרדי  אחיעזר הרש"ש בנים

     8 כיתות      

 0 6 47 תלמידים חרדי  אחיעזר הרש"ש בנות

     8 כיתות      

בית רבקה 
 9 30 388 תלמידים ממ"ד+חרדי חב"דכפר  צעירות 

     13 כיתות      

בית רבקה 
 12 31 368 תלמידים ממ"ד+ חרדי כפר חב"ד בוגרות

     12 כיתות      

   25 2337 תלמידים     סך הכל

     95 כיתות      

 

 . בתי"ס על יסודיים ממ"ד+ חרדי8טבלה מס' 

 בתי ספר על יסודיים לפי ישובים

     זרם מקום שם

ממוצע 
תלמידים 

 לכיתה
אחוז תלמידי 

 חוץ

 בית רבקה חט"ע
כפר  
 57.8 32 543 תלמידים ממ"ד+ חרדי חב"ד

     18 כיתות      

 84.6 24 624 תלמידים ממ"ד+ חרדי צפריה  אולפנת צפירה

     22 כיתות      

   29 1167 תלמידים     סך הכל

     40 כיתות      
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 2023תחזיות גידול במערכת החינוך עד לשנת 

 בתי"ס יסודיים צפי גידול ב  -9טבלה מס' 

 2023צפי גידול עד שנת  -בתי"ס יסודיים

 זרם מקום שם בית הספר

אחוז 
גידול 

 תלמידים
תוספת 

 כיתות

 אהלי תורה
כפר  
 3 31 ממ"ד+חרדי חב"ד

 תלמוד תורה
כפר  
 4 23 ממ"ד+חרדי חב"ד

 2 17 ממ"ד+חרדי חמד תורת משה

 3 20 ממלכתי ניר צבי  ניר צבי 

 0 27 חרדי  אחיעזר הרש"ש בנים

 0 17 חרדי  אחיעזר הרש"ש בנות

 בית רבקה צעירות 
כפר  
 3 26 ממ"ד+חרדי חב"ד

 בית רבקה בוגרות
כפר  
 3 15 ממ"ד+ חרדי חב"ד

 18 24     סך הכל

 

במערכת החינוך הממ"ד  רוב הגידול במספר התלמידים צפוי   9לפי טבלה מס' 

 והחרדי. 

 צפי גידול בבתי"ס על יסודיים   -9טבלה מס' 

בתי ספר על יסודיים צפי גידול עד שנת 
2023 

 זרם מקם שם בית הספר

תוספת 
תלמידים 
 באחוזים

תוספת 
 כיתות

בית רבקה 
 חט"ע

כפר  
 חב"ד

ממ"ד+ 
 2 11 חרדי 

 צפריה  אולפנת צפירה
ממ"ד+ 

 2- 4- חרדי 

 0 3     סך הכל
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 חינוך  -הערות לנתוני המועצה

 שהוכנה ע"י חב' אורבניקס.  2023 - 2019א. הנתונים מבוססים על תוכנית חומש 

  4.2 -לבין כפר חב"ד  3.0 -)נע בין גנות ב. גודל משק בית לפי נתוני הישובים 

 . נפשות למשפחה( 

  2.5%לבין כפר חב"ד   1.6% - )נע בין גנות ג. גודל שנתון לפי נתוני הישובים 

 . מהאוכלוסיה(

  16,143 2018-בסיס  - ד. תחזית אוכלוסיה לפי בניית יח"ד נוספות שמאושרות

 . ( 6.5%נפשות) 1,035נפשות, ס"ה תוספת   17,178 - 2023נפשות, 

 ה. גידול בתלמידים: 

 . (8.5% - ילדים 115) 1,470  - ל 1335 - מ -גני ילדים 

 . ( 21.8% -ילדים  533) 2,980 -ל 2,447 -בי"ס יסודיים מ

 . ( 3.4% -ילדים 46)  1,217 - ל 1,167 - בי"ס על יסודיים מ

 מתקני ספורט . 6.2

 מתקני ספורט קיימים  - 10טבלה מס' 

 מתקני ספורט קיימים

 הישוב
מגרש 
 משולב

מגרש 
 כדורגל

מתקן 
כושר 
שטח 
 פתוח 

מגרש 
 כדורסל

 
מיני  
 פיצ' 

 
 טניס

בריכת 
 שחייה

מסלול 
 הליכה

מגרש 
 סטודיו  אולם  פוטונק 

מגרש 
 סינטטי

                   + + + אחיעזר

                 + + +   זיתן

               +   +   + יגל

                   +   + צפריה 

         +         +   + חמד

             +       + + גנות

משמר 
                       + השבעה

   + + +   + +     +   + ניר צבי 

כפר  
 +       +               חב"ד

 1 1 1 1 2 1 2 1   6 3 7 ס"ה
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 2017מתקני ספורט נוספים מתוכננים עד לשנת  - 11טבלה מס' 

תוכנית  -מתקני ספורט
2017- 2027 

 כמות הנושא

 1 מועדון קאנטרי 

 1 מגרש אימונים לכדורגל 

 2 משולבמגרש 

 1 אתלטיקהמתקני 

 2 אולם ספורט בינוי 

 2 מגרש טניס

 4 מגרש פיטצ' 

 4 מגרש פטנק

 1 מתקני כושר

 1 סטודיו למחול 

   שבילי אופניים 

   שבילי הליכה

 

 11-ו 10טבלאות  -הערות למתקני ספורט

 הערות לנתוני ספורט 

תכנון וייעוץ   -  ענף הספורט במועצה הוכנה ע"י חכ"מלפיתוח הא. תחזית 

 . 2027 -2017אסטרטגי לשנים 

 . ב. התוכנית נערכה בשיתוף המשרד לתרבות וספורט 

 . מלש"ח  47-עלות התוכנית כאומדן ג. 

 

 קימים במועצה  שרותי ציבור נוספים .  6.3

 , גבעת דניאחיעזר ניר צבי   - בתי עלמין 

 חמד ניר צבי  -  אולם ספורט

 ד יגל "אחיעזר כפר חב  - מועדון גיל הזהב 

 גנות משמר השבעה חמד צפריה  - בתים חמים 

 כפר חב"ד  -  כבוי אש תחנת משנה

 כפר חב"ד  -  מד"א
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 כפר חב"ד   - מחסני חירום 

 כפר חב"ד  -  תחנת שיטור

 נתונים נוספים להשלמה 

 היכן לומדים בחינוך תיכון ממלכתי  -  .נתוני מוסדות חינוך 1

 + המועצה )שטח כולל( לפי ישובים . מצאי שצ"פ 2

 

 

 

 

 
  



 2020לב מצב קיים | מאי תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן | ש

229 
 

 
 כלכלה

 ותעסוקה
 מרדכי כהן )קדמון( ד"ר
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 מצב קיים -שלב א'

 מבוא .  1

שלב א' מצב קיים, כולל נתונים כלכליים על המועצה ויישוביה,   - פרק הכלכלה 

מתייחס למצבם הכלכלי ולעיסוקים של תושבי המועצה וגם לאיתנותה הכלכלית של  

 המועצה ויכולתה לעמוד במשימות המוטלות עליה.  

 מטרות התוכנית .  2

 

התייחסות לאופיים הכפרי  ניתוח ואבחון של התנאים הכלכליים הנוכחיים, תוך א. 
 של הישובים 

 וארי בקבוקו זיהוי יתרונות, פוטנציאל פיתוח, חסמים, וצב. 

 קביעת יעדים כלכליים חברתיים לשנים הבאות  ג. 

 תיאום בין צרכי הפיתוח ורצונות התושבים לבין יעדי ומגבלות התכנון הפיזי ד. 

 התכנון  נתונים כלכליים כמותיים לתוכנית ולצוות  תן איתור ומה. 

 תוכנית כלכלית ניתוח החלופות ל. ו

הכנת מתווה לתרגום היעדים הכלכליים הרצויים להוראות המתאימות בתוכנית  ז. 
 הכוללנית

 

 פרקי התוכנית .  3

 

 א. נתוני יסוד 

 כלכליים של מרחב המועצה - ב. ניתוח המאפיינים הסוציו

 swotג. ניתוח כלכלת האזור בגישת 

 הקרקע בגישה כלכלית ד. ניתוח שימושי 

 ה. כלכלת האזור)חקלאות, תיירות כפרית, ופל"ח(, שוק העבודה ורמות הכנסה

 ו. ניתוח יעדי המועצה ושאיפות חברי הישובים 

 ז. מיפוי העסקים הלא חקלאיים)פל"ח( 

 ח. הגדרת מטרות ויעדים לפיתוח כלכלי 

 ט. ניתוח חלופות לפיתוח כלכלי היקפים ומיקום

 חלופה נבחרת לפיתוח כלכלי. י. הצגת  
 
 . ישובי המועצה 4

 ישובים כמפורט להלן:   9המועצה כוללת 

 מושב תנועת הפועל המזרחי   - אחיעזר

 מושב. תנועת האיחוד החקלאי  -גנות

 מושב. תנועת המושבים - זיתן

 מושב. תנועת הפועל המזרחי  -חמד 

 מושב. תנועת המושבים -יגל

 שיתופית ואגודה חקלאית  ישוב קהילתי - כפר חב"ד 
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 מושב ללא שיוך תנועתי  -משמר השבעה

 מושב האיחוד החקלאי -ניר צבי 

 מושב הפועל המזרחי  - צפריה

 

 מפת שטח שיפוט וישובי המועצה .  5
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 קמ"ר.  31.86שטח המועצה כולל 

שיתופית,  כולם אגודות חקלאיות מושביות כולל אגודה חקלאית  9מספר הישובים 
 במסגרת כפר חב"ד. 

 נפש.  15,637 - גודל אוכלוסיה
  19שטחי העיבוד עולים על סך דונם ו  14,500  -שטח המשבצות החקלאיות מגיע ל

 אלף דונם. 
 להלן הפירוט בטבלאות הבאות 

 

 

 . ישובים, אוכלוסיה ושטחים 6

 . ישובים אוכלוסיה קרקע ותעסוקה 1מס' טבלה 

  שטח אוכלוסיה  הישוב 

 משבצת 

 הערות  תעסוקה 

  חוץ, חקלאות  2,500 1,773 אחיעזר 

  חוץ, חקלאות  500 500 גנות

חוץ,    1,174 זיתן 

חקלאות,  

 פל"ח 

 

חוץ,   1,400 965 חמד 

חקלאות,  

 פל"ח 

 

חקלאות,   1,500 938 יגל

 חוץ, פל"ח 

 

מוסדות   2,500 7,159 כפר חב"ד 

חינוך,  

 חקלאות, חוץ 

 

משמר  

 השבעה 

חקלאות,   1,600 935

 חוץ, פל"ח 

 

חקלאות,   2,500 1,309 ניר צבי 

חוץ, מרכז  

 תעסוקה
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חקלאות,   2,000 884 צפריה 

 חוץ, פל"ח 

 

   14,500 15,637 סך הכל
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 לפי יעודים . התפלגות שטחים2טבלה מס' 

 % קמ"ר נושא

 100.0 31.86 שטח שיפוט סך הכל

 14.2% 4.51 מגורים

 0.5 01.6 חינוך והשכלה

 0.1 0.03 בריאות ורווחה

 0.2 0.07 שרותי ציבור

 0.3 0.11 תרבות פנאי ונופש

 0.4 0.12 מסחר ומשרדים

 1.5 0.48 תעשיה

 4.0 1.29 תשתית תחבורה

 2.0 0.65 מבנים חקלאיים

 0.2 0.05 גינון לנוי פארק ציבורי

 - - יער וחורש

 23.7 7.43 מטעים

 36.8 11.71 גדולי שדה

 

משטחי המועצה הם שטחים  60%-שמעל ל 2ניתן ללמוד מטבלה מס' 

פתוחים, הכוללים בעיקר שטחי מטעים וגדולי שדה ומעט שטחי גינון 

 ציבוריים. 

, מעט גבוה מהמקובל במועצות אזוריות 14%שטח המגורים עולה על 

 ישוב קהילתי גדול. -להניח שנתון זה מושפע מכפר חב"דויש 
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 כלכליים  -דמונתונים . 7

 . התפלגות אוכלוסיה3טבלה מס' 

 % מס"ה גיל

0-4 13.7 

5-9 12.5 

10-14 10.4 

15-19 7.5 

20-29 13.8 

30-44 18.1 

45-59 11.8 

60-64 3.3 

65+ 9.0 

0-17 41.0 

75+ 3.8 

 

, ניתן ללמוד שיותר 3המועצה הוא צעיר יחסית. מטבלה מס' גיל תושבי 

הם  9%שנה, ורק  0-19מאוכלוסיית המועצה הם בגיל  44% -מ

מתושבי המועצה הם בגיל  50%-שנה. קרוב ל 65בגילאים שמעל 

 שנה. 67 -19 -העבודה

 . נתוני הכנסה4טבלה מס' 

 שקלים/ % נושא 

 ש"ח 9,203 שכר ממוצע חודשי שכיר

 ש"ח 11,225 גבר -שכר ממוצע חודשי שכיר

 ש"ח 7,332 אשה -שכר ממוצע חודשי שכיר
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 5,665 מועסקים שכירים

 560 מועסקים עצמאיים

 10,093 הכנסה ממוצעת לחודש עצמאי

 95 מקבלי דמי אבטלה

 1,092 מקבלי קצבאות זקנה

 3.8% אחוז מקבלי השלמת הכנסה

 191 מקבלי גמלאות סעד

 

ניתן ללמוד, שמצבם הכלכלי של תושבי המועצה סביר  4מטבלה מס' 

יחסית לממוצע הארצי. רוב מכריע של תושבי המועצה הם שכירים. 

ההכנסה הממוצעת של שכיר גבר, גבוהה מזו של עצמאי במועצה. 

מהמועסקים. גם  1.5% -מהאוכלוסייה ו 0.6%שיעור המובטלים הוא רק 

 מלאות סעד נמוך יחסית. אחוז מקבלי השלמת הכנסה וג

 . מדדי דרוג חברתי כלכלי5טבלה מס' 

 דרוג המועצה טווח הדרוג המדד

 6 1-16אשכול  מדד חברתי כלכלי

 8 1-10 מדד פריפריאליות 

 234 1-255 דרוג רשויות

 

המועצה נמצא בדרוג גבוה במדדי הפריפריאליות, וביחס לרשויות 

 מקומיות אחרות.
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 כלכלית לא חקלאית)פל"ח(פעילות . 8

 . פעילות לא חקלאית במסגרת הישובים6טבלה מס' 

סיכום סוגי עסקים  -פל"ח בישובים
 ושטח

 מ"ר לעסק סך הכל העסק

   מ"ר מספר  

משרדים 
שרותים 

 198.4 21627 109 ומסחר

 312.5 25935 83 תעשיה

 351.2 2107 6 חרושת

מרכז 
 96.8 1258 13 מכירות

מבנה  
 211.9 3391 16 מלאכה

 255.5 1533 6 מוסכים

 81.0 81 1 סככה

מבנה  
 691.3 2765 4 ארועים

 89.0 89 1 תחנת דלק 

 246.0 58786 239 סך הכל

   245.9665   מ"ר לעסק

 

. שטח  ס"ה  239 -מספר העסקים המוגדרים במסגרת פל"ח בישובי המועצה מגיע ל

מ"ר)לפי החלטות רמ"י ווועדות התכנון והבנייה ניתן להגיע   246 - ממוצע לעסק כ

  -מעל ל - מ"ר(. פלחי העסקים הדומיננטים הם "משרדים שרותים ומסחר" 500 -ל

 . , מסך כל העסקים35% - מסך כל העסקים, ותעשייה 45%
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 . מספר עסקים לא חקלאיים לפי סוגים ולפי ישובים7טבלה מס' 

 מספר עסקים לפי ישובים -מ,א. שדות דן פל"ח

 יגל חמד זיתן גנות אחיעזר העסק
כפר 

 חב"ד
משמר 

 השבעה
ניר 
 צפריה צבי

סך הכל 
 עסקים

משרדים 
שירותים 

 109 14 6 13 24 6 4 30 2 10 ומסחר

 83 10   16 13 4 2 13 3 22 תעשיה

 6 1       1 1 2   1 חרושת

מרכז 
 13   1   2 1 1 5 2 1 מכירות

מבנה  
 16 2   1 5 2   3 1 2 מלאכה

 6 1       1   1 3   מוסכים

 1               1   סככה

מבנה  
 4       3       1   ארועים

תחנת 
 1 1                 דלק

 239 29 7 30 47 15 8 54 13 36 סך הכל

 

זיתן הוא הישוב המוביל מבחינת מספר העסקים שבמסגרת פל"ח, ואחריו כפר  

 . 27חב"ד. בחמד וניר צבי יש מעט עסקים. מספר העסקים הממוצע לישוב הוא 
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 . שטחי עסקים לא חקלאיים לפי סוגים עקריים וישובים8טבלה מס' 

 לפי ישובים) מ"ר( שטח עסקים סך הכל -מ,א. שדות דן פל"ח

 יגל חמד זיתן גנות אחיעזר העסק
כפר 

 חב"ד
משמר 

 השבעה
ניר 
 צפריה צבי

סך 
הכל 

שטח 
 עסקים

שטח 
ממוצע 
לעסק 

 מ"ר

משרדים 
שירותים 

 198.4 21627 2315 467 3420 3218 1720 1443 6294 802 1948 ומסחר

 312.5 25935 2489   3765 3969 1393 970 7063 743 5543 תעשיה

 351.2 2107 299       193 193 1279   143 חרושת

מרכז 
 96.8 1258   27   134 69 69 192 713 54 מכירות

מבנה  
 211.9 3391 277   89 1135 533   653 243 461 מלאכה

 255.5 1533 519       193   100 721   מוסכים

 81.0 81               81   סככה

מבנה  
 691.3 2765       2204       561   ארועים

תחנת 
 89.0 89 89                 דלק

 246.0 58786 5988 494 7274 10660 4101 2675 15581 3864 8149 סך הכל

ממוצע 
שטח 
לעסק 

   246 206 71 242 227 273 334 289.0 297 226 מ"ר

 

שטח   -דונם 60 -, ס"ה שטח העסקים בכל הישובים ביחד, במסגרת הפל"ח, מגיע לכ 8לפי טבלה מס' 

ד'. יצויין שקיימת שונות בגודל הממוצע לעסק לפי   120 - מבנים. השטח ברוטו מגיע קרוב לודאי לכ

 הסוגים השונים.  

 יצויין שהנתונים התקבלו מהמועצה. 
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 כפרית פעילויות משולבות תיירות .  9

 מאפיית מצות, מכוורת דבש  -כפר חב"ד ב

 

 . מרכזי תעסוקה אזוריים8

 . פירוט התעסוקה במרכזי תעסוקה בניר צבי וצריפין 9טבלה מס' 

 מפעלים במרכזי תעסוקה אזוריים לפי סוג פעילות  -מ.א שדות דן

 סך הכל א.ת צריפין  א.ת ניר צבי  סוג הפעילות 

 3 1 2 ציוד רפואי 

 8 8   תמרוקים 

 1 1   חומרי חיטוי 

 11 9 2 מזון ומרכיביו 

 1 1   מזון לבעלי חיים 

 8 4 4 בית קרור למזון 

 1   1 מרכול 

 3 2 1 מסעדה

 3 1 2 הובלה בקרור 

 2 2   הובלה אחרת 

 2   2 הובלת שפכים וקולחים 

 1 1   אשפה ופסולת 

 1   1 מכבסה

 15 14 1 אחסנה

 2   2 מוסך 

 2   2 ומוצריו עץ 

 3   3 איסוף חומרים מסוכנים 

 1 1   כלי רכב וציוד מכני 

 1   1 מסגריה 

 1   1 בתי דפוס 

 3 2 1 מוצרי מתכת וצינורות 

 5 4 1 חומרי גלם ובניה 

 1 1   דלק לסוגיו 

 2 2   טכסטיל 

 81 54 27 סך הכל
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 ושטח. מרכז תעסוקה כפר חב"ד לפי סוג הפעילות 10טבלה מס' 

אזור תעשייה כפר 
 חב"ד

 סוג פעילות 
שטח 
 בדונם

   מפעל למזגנים

   מפעל זכוכית

מפעל בשר 
   ומשחטה

מפעל בשר 
   ומשחטה

   חנות בגדים 

   חנות בגדים 

 12.89 סך הכל שטח בנוי

 6 שטח פנוי 

 18.89 סך הכל שטח ברוטו

 

 הרחבת אזורי תעשייה 

 קומות  3  -זכויות בנייה ב  120%ד' נוספים,   100בצריפין מקודמת תכנית של 

 

 הערות לגבי מרכזי תעסוקה אזוריים  

 . הנתונים התקבלו מהמועצה לגבי צריפין וניר צבי 1

 . הענף הדומיננטי הוא אחסנה 2

 מפעלים שונים.   6, ובכפר חב"ד  54 - מפעלים שונים, בצריפין 23 - . בניר צבי3
. במידה והופיע בנתונים אותו מפעל מפוצל לחלקות קרקע נפרדות הוא חושב  3

 כמפעל אחד. 

 . מפעל ומחסן המפעל חושבו כמפעל אחד. 4

 הערות כלליות  

 מיוחדת יש צורך להשלים נתוני חקלאות, תיירות כפרית ופעילות חקלאית 
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 . תקציבי המועצה 9

 מלש"ח  141.247 -לשנה ס"ה תקבולים 

 מלש"ח  28,342 -מלש"ח, ותב"ר 112.905 -הכנסות תקציב רגיל

 מלש"ח  68.956  -מלש"ח ועצמיות 48.579 -מתוך התקציב הרגיל, ארנונה

 מלש"ח  15.619הכנסות מארנונה למגורים 

 מלש"ח  43.949הכנסות מהממשלה ס"ה 

  3.271 -, ומענק מיוחד 0.554 -, מענק איזון 11.956 - , רווחה26.724 - מזה חינוך 

 מלש"ח. 

 ₪  7,404הוצאה לנפש תקציב רגיל 

 מלש"ח  0.657  -עודף תקציב

 מלש"ח   -1.234 - גרעון מצטבר

 מלש"ח   54.499 - חיובי ארנונה

  -, תעשייה ומלאכה21.364  -סחר, משרדים שרותים ומ19.038  -מזה מגורים 

 מלש"ח  0.633 -, ומבנים חקלאיים0.535  -, שטח חקלאי8.451

 .  2018הנתונים נמסרו מהמועצה לגבי שנת 

  35% -יצויין שתקציב המועצה מאוזן. ההכנסות מארנונה למגורים מגיעות לכ 

 , כפי שהותוותה ע"י משרדי הפנים והאוצר 30% -וקרובות מאד לרמת היעד הנשף

 הערות כלליות והשלמת נתונים .  01

תיירות  בחקלאית מיוחדת, ובחקלאות, תעסוקה תעסוקה ביש להשלים נתוני .  1

 כפרית 

הקמת מרכזי  גבי  . לפי ישובים, לוועדות התכנון אישורי רמ"י ומצב  . להשלים מצאי 2
 (לישוב ד'  60) תעסוקה בישובים 
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 יותתתש

    מהנדסים יועצים  -לבל  י.
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 הקדמה  .1
   

 במסגרת תכנית מתאר שדות דן, החל תכנון עבור תשתיות מים ביוב וניקוז.      

 דו"ח זה מציג את המצב הקיים עבור מערכות אלו.        

 

 מערכת המים  .2
 

 במועצה קיימת רשת מים מעגלית אש מסופקת ממקורות. 

ספקית המים של כל יישובי המועצה הינה "מקורות", ישנם יישובים כגון: צפריה, זיתן, יגל, ואחיעזר  

 אשר מי דרום עושים להם את הדוחות . 

 אין בארות מים פעילים ביישובים. 

 . 2צריפין -בסמוך לשטח המועצה מכיוון מערב קיימים שני קידוחים: צריפין ו 

 אך עדיין לא קיבלנו את המידע.   נשלחה בקשה למידע על רדיוסי המגן

 

 מערכת הביוב  .3
 

מאחר שהטופוגרפיה של המועצה הינה שטוחה מאוד לא ניתן לפתור את הולכת הביוב עם קווים  

 גרוויטציונים בלבד. 

נקודות אליהן הוא מתבייב גרוויטציונית לתחנת שאיבה ומשם   3-לכל יישוב יש בין נקודה אחת ל

 של השפד''ן.   1Mן הקצה של המועצה שהינו תחנה ממשיך בקווי סניקה לעבר פתרו

 בתחנות שאיבה יש משאבות טבולות אך אין גנרטורים לגיבוי. 

כל תחנות השאיבה סונקות לאותו קו ראשי אך אין להם יכולת לעבוד כולם במקביל מה שיכול לגרום  

 לגלישה של הבור ויסות לוואדי. 

יעקוב, צינור הגלישה של מתקן זה מצוי בתחום  מחוץ לשטח המועצה קיים מתקן משאבות של באר 

 המועצה ומושב ניר צבי . 

 מדי כמה חודשים המתקן מציף את האזור וגורם למפגעי ריח וסביבה.  
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 מערכת הניקוז  .4
 

 בשטח המועצה עוברים שני עורקי ניקוז עיקריים שהם נחל איילון ונחל שפירים. 

קיימת תכנית לשיקום נחל שפירים, מטרת התכנית הינה שיקום אפיק הנחל לצורך מניעת נזקים  

 לשטחים הסמוכים. 

תחום הפרויקט מתחיל לאחר חציית הנחל את מעביר המים בסמוך לתחנת הרכבת בכפר חב''ד  

 . 412ומסתיים בכביש 

 בשטח המועצה קיימות מספר בעיות בתחום הניקוז. 

 קו הצפון מערבי יש בעיית ניקוז באחת השכונות הסמוכות לנחל שפירים. ביישוב אחיעזר בחל

באירועי גשם חזקים נגר שזורם מהיישוב אינו מצליח להתנקז לנחל שפירים ובכך מציף את השכונה  

 הקרובה אליו. 

על מנת להפחית את ההצפות בשכונות המגורים נעשתה הטיה חלקית של מערכת הניקוז לעבר בית  

 . 1לכביש   4404יישוב שנמצא בסמוך לחיבור כביש העלמין של ה

כתוצאה מכך בית העלמין סובל כעת מהצפות מאחר ואין לנגר אפשרות להמשיך לנחל איילון או פתרון  

 קצה אחר . 

 . 44ישנה בעיית ניקוז נוספת בסמוך לאזור התעשייה ניר צבי עקב זרימה בימי גשם מכיוון כביש 

המתוכנן   200יובילו לבעיות ניקוז חמורות כמו גם שיקוע כביש  44קיים חשש שהשינויים בכביש 

 ממזרח ליישוב. 

 על מנת לקבל תמונה ברורה יותר במצב של היישוב צריך לקיים סיור במקום. 
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 תשריט מצב קיים מים, ביוב וניקוז .5
 

 מצב קיים מים: 
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 מצב קיים ביוב  
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 מצב קיים ניקוז  
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